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BOREC, LXIV/2012,  š t .  685–689



Revijo posvečamo dolgoletni urednici in sodelavki Mileni Štrajnar 
v trajen spomin.

Ko č lovek  bo  č loveka prepoznal

Zakaj ne nosite v dlaneh
svojih src, ljudje?
Zakaj vam niso vpisane v očeh
vaše misli in želje?
Kajti prav v teh dneh,
ko je vsaka slutnja greh,
ko si vsak želi uteh
in skriva vsak po svojih se poteh,
prav v teh, prav v teh usodnih dneh ...
In kadar bi se zavedeli,
kaj naš up velja,
kaj velja naš težki boj,
da ni malo naših,
da nas je nebroj!

Ljudje,
če v vaših bi očeh razbral,
po kakšnih hodite poteh,
in če vsakdo od vseh srca
na dlan bi dal,
da človek bi človeka prepoznal,
takrat bi v hipu
stari svet propal ... 
KAREL DESTOVNIK -  KAJUH
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(Uvod)
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Ob izidu monografije Carla Spartaca Capogreca 
Fašistična taborišča: internacije civilistov v fašistični Italiji (1940–1943), 
ki jo je avtor sestavljal osem let na osnovi svojega dvajsetletnega proučevanja 
arhivskih in drugih virov ter terenskega raziskovanja, objavljamo uvodno 
poglavje – v priporočilo za nadaljnje branje.

Podatki o monografiji: 336 strani znanstvenoraziskovalne študije s prilogami: kartografija in opis inter-

nacijskih in konfinacijskih taborišč (1940–1943), kronologija dogodkov in pravnih odredb, črno-bele 

fotografije in barvna likovna priloga (reprodukcije del Otmarja Drelseja, Janeza Lajevca, Janeza Garbaj-

sa, Valentina Horvata, Staneta Kumarja, Vladimirja Lamuta, Ljuba Ravnikarja, Franja Smoleta, Rajka 

Šubica, Marijana Tršarja, Draga Vidmarja, Franja Zorka in Joakima Zupančiča, nastalih v taboriščih). 

Naročniki Borca imajo v primeru neposrednega naročila pri založniku (Publicistično društvo ZAK, 

Einspielerjeva ul. 6, 1109 Ljubljana, www.drustvo-zak.si) 20-odstotni popust (redna cena: 23 €).
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»Vojaški vlak s 300 do 400 osebami, ki so bile natlačene v vagonih, brez 
hrane in vode, je iz Ljubljane odpeljal ob zori 24. julija 1942. Sredi dneva 
smo prispeli v San Giorgio di Nogaro. Tam so nam sporočili, kam gremo: v 
koncentracijsko taborišče Gonars. Nato so nas z lokalnim vlakom odpeljali 
v Bagnario Arso, od tam pa smo šli peš po štirje v vrsti po prašni cesti, ki se 
je vila med polji. V prvem malo večjem kraju, mislim, da je bil to Fauglis, 
nas je pričakala množica žensk, otrok in starejših. Naš videz je jemal pogum. 
Bili smo neprespani, neobriti, slabo oblečeni, lačni in žejni. [...] Na vsakih 
pet metrov je stal vojak z bajonetom na puški. Ženske in otroci so začeli pri-
hajati proti nam in vpiti: ‚Banditi, uporniki, morilci, zločinci!‘ Obmetavali 
so nas z gnilim sadjem in paradižniki. Vojaki niso reagirali. Iz naše skupine 
je nekdo v italijanščini zaklical: ‚Nismo banditi, ampak študenti, ki smo bili 
vrženi iz postelj samo zato, ker smo protifašisti. Borimo se za svobodo!‘ Nje-
gove besede so ostale brez učinka. Ljudje so bili očitno prežeti s fašistično 
propagando. Mladih fantov ni bilo, ker so bili verjetno vsi na fronti. Kmalu 
smo v daljavi ugledali zvonik cerkve v Gonarsu, potem cisterno z vodo, 
stražarnico in žično ograjo okrog taborišča. Tako se je začelo naše taboriščno 
življenje.«1 To zgodbo o prihodu v taborišče Gonars mi je pred nekaj leti 
povedal slovenski civilni interniranec. Svojo izkušnjo je delil z več desettisoči 
rojakov, ki so jih tja deportirale italijanske okupacijske oblasti.

Pričevanje novinarja Jožeta Korena, Trst, 21. 11. 1994. Rojen je bil 10. 5. 1921 v Velikih Laščah in 

kot študent 24. 7. 1942 interniran v Gonars.

1

CARLO SPARTACO CAPOGRECO

FAŠISTIČNA TABORIŠČA

(UVOD)
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Na jugoslovanskem ozemlju, ki je bilo okupirano po napadu na Jugoslavijo 
6. aprila 1941, so italijanske fašistične oblasti kmalu začele z ostro represijo, ki 
je vključevala tudi požige vasi, streljanja civilnih talcev in deportacije prebival-
stva v posebna taborišča za »Slovane«.2 Ustanovljena so bila v Italiji in tudi na 
okupiranih ozemljih, z njimi pa je upravljala vojska Kraljevine Italije. Tisti, 
ki so bili tam zaprti, so bili izpostavljeni ostri in dolgotrajni internaciji, med 
katero je umrlo na tisoče ljudi, med njimi veliko otrok. Vendar v Italiji o tem 
dogajanju vedo le malo, ne samo o tem, kaj se je dogajalo v taboriščih, am-
pak tudi o tem, da so med drugo svetovno vojno sploh obstajala italijanska 
koncentracijska taborišča.

»Internacija v nečloveških razmerah« – ta obtožba prevladuje na seznamu 
zločinov italijanskih okupatorjev, ki ga je kmalu po vojni izdelala jugoslovan-
ska vlada.3 Mlada italijanska republika, ki je bila »rojena iz osvobodilnega 
gibanja«, ni pred sodišče nikoli postavila glavnih zagovornikov in organiza-
torjev teh taborišč, niti jih ni nikoli izročila Jugoslaviji, in to kljub njenim 
vztrajnim zahtevam.4

Oviranje preiskav italijanskih vojnih zločinov in čistka osebja, ki je bilo 
vpleteno v fašistično delovanje, sta prispevala k oblikovanju kolektivne za-
vesti komaj pretekle italijanske zgodovine, ki je bila samooproščajoča in 
pomirjujoča. Italijanski kolonializem je bil opredeljen kot »človeški«, anti-
semitizem je bil odpravljen kot »uvožen«, zločini, ki so jih zagrešile italijanske 
enote na Balkanu, so bili prekriti z zastorom tišine.5 Na ta način se je v zavesti 
ljudi širila sladkobna podoba ravnanja Italijanov tako v miru kot v vojni, v 
kateri so v odnosu do prebivalcev držav, ki so si jih prilastili, predstavljeni kot 
»človeški in pripravljeni pomagati«, in nazadnje celo to, da so tudi oni žrtve 
diktature in vojn, ki jih je hotel Mussolini.6

V fašistični Italiji so uporabljali splošno definicijo »Slovanov«, ki je imela zaničevalni pomen in s katero 

so označevali tako jugoslovanske državljane kot tudi alogene (tujerodce), torej pripadnike slovenske in 

hrvaške manjšine v Italiji.

Prim. Saopćenje o talijanskim zločinima protiv Jugoslavije i njenih naroda.

Prim. Focardi in Klinkhammer, La questione dei »crimini di guerra« italiani e una Commissioni d’inchiesta 

dimenticata, str. 497–528.

O razsežnosti čistk v Italijanski socialni republiki gl. Woller, I conti con il fascismo. L’epurazione in Italia 

1943–1948; Roy Palmer, Processo ai fascisti; Focardi, L’Italia fascista come potenza occupante nel giudizio 

dell’opinione pubblica italiana: la questione dei crimini di guerra.

O konstrukciji kolektivne zavesti gl. Jedlowski, Il sapere dell’esperienza, zlasti str. 23–38. Glede drugih 

zgoraj naštetih vidikov gl. Del Boca, L’Africa nella coscienza degli Italiani. Miti, memorie errori, sconfitte; 

Labanca, La marcia verso Adua; Siebert, Il razzismo. Il riconoscimento negato, str. 133–136.
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V povojnem času je to podobo še okrepilo ravnanje levih političnih sil in 
protifašistov sploh, ki so v imenu »državnega interesa« v ospredje namesto 
krivde fašizma raje postavljali zasluge partizanske Italije.7 Argument o »do-
broti italijanskega naroda« je bil osrednje jedro hegemonističnega govora 
novega vladajočega razreda, ki je sledil cilju sprave vseh »dobrih Italijanov«,8 
tako da se je zatekel k uporabi »kreposti« celotnega naroda, da bi lahko tiran-
ski značaj fašizma predstavili kot »tujek« v zgodovini in »narodnem značaju« 
Italijanov. Tako je bilo mogoče zakriti najbolj preprosto resnico diktature, 
kot je ostroumno poudaril Carlo Rosselli; v resnici je pokazal pokvarjenost, 
slabosti in revščino vsega italijanskega naroda.9

Po tej poti, po kateri je krenila italijanska država, ki ni vajena samokritike, ni 
bilo treba hoditi dolgo do skoraj popolne potlačitve velike odgovornosti Italije  
v času dvajsetletne fašistične diktature in med drugo svetovno vojno. Itali-
janski Judje sami, ki so bili ena od glavnih žrtev diktature, so se v ozračju, 
ki gotovo ni bilo naklonjeno sprejemanju posebnih identitet, po vojni raje 
zatekli k »spravnim« spominom.10

Poleg tega pa so grozljivi zločini, ki so jih zagrešili nacisti, priskrbeli prikla-
den alibi za to, da so se pozabili lastni: le malo je bilo treba, da je primerjava 
med ravnanjem dveh zaveznikov pripeljala do tega, da se je zrelativizirala in 
zmanjšala (če že ne popolnoma zanemarila) odgovornost fašistov.11 Kljub 
temu da so Italijani vse od tridesetih let za to, da bi »pomirili« afriške koloni-
je, imeli koncentracijska taborišča, so se prepustili udobni predstavi, da jih 
to poglavje v zgodovini 20. stoletja zadeva le kot žrtve.12 Ko si je Giorgio 
Rochat leta 1973 dovolil objaviti eno od redkih raziskav, ki so vse do danes 

Focardi, La memoria della guerra e il mito del »buono italiano«. Origine e affermazione di un autoritratto 

collettivo; Cavalli, I giovani e la memoria del fascismo e della Resistenza.

To je 22. 6. 1946 izjavil takratni pravosodni minister in generalni sekretar Komunistične partije 

Italije (KPI) Palmiro Togliatti, ko je v parlamentu predstavljal odlok o amnestiji. Prim. Canosa, 

Storia dell’epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo 1943–1948, str. 435.

Prim. Rosselli, Socialismo liberale.

Schwarz, Identità ebraica e identità italiana nel ricordo dell’antisemitismo fascista, str. 33; isti, Gli ebrei 

italiani e la memoria della persecuzione fascista (1945–1955), zlasti str. 120–122.

Prim. Gallerano, Memoria pubblica del fascismo e dell’antifascismo, str. 7–19; Franzinelli, Delatori. 

Spie e confidenti anonimi: l’arma segreta del regime fascista, str. 18.

»O taboriščih, v katerih so bili zaprti prebivalci Džebela in polpuščavskih območij, vemo le malo, 

ker se v spominski literaturi in v zgodovinopisju o dogajanjih v kolonijah to vprašanje popolnoma 

ignorira.« Tako je v začetku osemdesetih let zapisal Giorgio Rochat v La repressione della resistenza 

cirenaica (1922–1931), str. 155.

7

8

9
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na razpolago o italijanskih taboriščih v kolonijah, je bil obtožen »protiitali-
janskega sektaškega predsodka« in izpostavljen žalitvam.13

Če tako kot vsi stereotipi tudi ta o dobrem Italijanu vsebuje le zrno resnice, 
s tem ne moremo upravičiti poveličevanja samo zaslug v primerjavi z veliko 
večjimi težkimi odgovornostmi: potrebna bi bila pravičnejša mera, pri kateri 
bi upoštevali, da Italijani niso bili ne dobri ne slabi, ampak »preprosto oni 
sami, z značilnostmi in omejitvami narodnih navad, kakor so se oblikovale v 
zadnjih dveh in več stoletjih«.14

Res je potlačitev tega dogajanja pripomogla h krepitvi narodne identitete in 
da je Italija po dvajsetih letih fašizma in spopada s tako rušilnimi posledicami 
priplezala na vrh strmine.15 Res pa je tudi, da je to pripeljalo do zamračitve real-
nosti in desetletja proizvajalo izkrivljene podobe, tako v kulturnem okolju kot  
v celotni italijanski družbi.16 V romanu Franca Veglianija La Frontiera (Meja),  
ki je izšel leta 1964, jugoslovanski starec, nekdanji interniranec koncentra- 
cijskega taborišča, izjavlja – spoštljivo do »italijanske dobrote« –, da »so  
navsezadnje Italijani dobri ljudje«.17 Pred nekaj leti je ta »dobrota« prišla do 
izraza v večkrat nagrajenem filmu Gabriela Salvatoresa Mediterraneo.18 Pri-
pomnimo: ko je v šestdesetih letih v Italijo prišla delegacija nekdanjih jugo-
slovanskih borcev, da bi počastila spomin na umrle Jugoslovane v taborišču 
Monigo, niti občinske oblasti niti partizanska združenja niso vedeli povedati, 

Prim. De Leone, Il genocidio delle genti cirenaiche secondo G. Rochat; Rochat, Il genocidio cirenaico e la 

storiografia coloniale, str. 449–455.

Cavaglion, Ebrei senza saperlo. L’Ancora del Mediterraneo, str. 48. Menim, da Cavaglionovo mnenje o 

protijudovski zakonodaji lahko razširimo tudi na druga vozlišča fašističnega dvajsetletja in vojne.

Prim. Franzinetti, Delatori, str. 18–19. Leta 1946 »je bilo veliko več stvari, ki bi jih z amnestijo 

hoteli pozabiti, od tistih, ki so se stekale v skupno dediščino, toda v nekem idealnem vzporejanju 

s Francijo je prav zavedanje krhkosti italijanske skupne dediščine vodilne politike, tudi pravosod-

nega ministra Togliattija, pripeljalo do tega, da so z največjo možno hitrostjo hodili po poti pozabe« 

(Salvati, Amnistia e amnesia nell’Italia del 1946, str. 161).

O oblikovanju identitete, utemeljene na mitih, se moramo sklicevati na to, kar sta zapisala George 

Mosse v Toward the Final Solution. A History of European Racism (gl. še posebno uvod) in Eric 

Hobsbawm v svoji študiji On History (gl. še posebno str. 310).

Vegliani, La frontiera.

O tem filmu gl. Focardi, La memoria della guerra e il mito del »bravo italiano«. Origine e affermazione di 

un autoritratto collettivo, str. 398; Labanca, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, str. 469. 

Film Mediterraneo (1991) je »naiven« prikaz, saj pripoveduje o fašističnem napadu na Grčijo tako, da 

govori o ljubezni posamičnih italijanskih vojakov, izgubljenih na enem od peloponeških otokov. Gl. 

Monteleone, Mediterraneo. Sceneggiatura del film diretto da Gabriele Salvatore.

13

14

15

16

17

18
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kje so pokopani. Kraj taborišča so lahko odkrili le zato, ker se je veliko prebi-
valcev Trevisa spominjalo, da je v bližini njihovega mesta obstajalo taborišče.19 
Prihajalo je tudi do takih absurdov (tehnična napaka ali želja Italije, da bi se 
odrešila odgovornosti?), da so bile podobe jugoslovanskih internirancev, ki 
so zaradi lakote v Mussolinijevih taboriščih spominjali na žive okostnjake, 
predstavljene kot dokumenti o nacističnem koncentracijskem univerzumu;20 
ali da so – v kontekstu praznujoče in nostalgične Italije – pesem Faccetta nera 
(Črn obrazek), ki je bila simbol fašističnih kolonialnih vojn, predvajali na jav-
ni televiziji, ne da bi kdor koli spomnil na trpljenje in razdejanje, ki ga je 
italijanski kolonializem povzročil mnogim narodom.21 Naj zaključim s tem 
seznamom, ki bi bil lahko zelo dolg, z dolžnim razmislekom o izjavah, ki jih 
je dal tedanji predsednik Italijanske republike Francesco Cossiga med enim 
od svojih obiskov v Nemčiji: »Mi, Italijani, nismo poznali grozot koncen-
tracijskih taborišč,«22 in o tistih, ki jih je septembra 2003 dal predsednik itali-
janske vlade Berlusconi: »Mussolini ni nikoli nikogar ubil; Mussolini je ljudi 
pošiljal na počitnice v konfinacijo.« Take izjave so fašistično diktaturo omejile 
na neke vrste »potovalno agencijo«.23

Vse to se je lahko dogajalo tudi zato, ker je bilo prevladujoče zgodovinopisje 
dolgo časa prisesano na podobo druge svetovne vojne, v kateri je osredotočenje 
na politično in vojaško delovanje odporništva puščalo le malo prostora ugo-
tovitvam o izkušnjah deportacij in internacij.24 Odnos do tega dogajanja nam  

O tem dogodku, ki se je zgodil leta 1965, so pisali ob razstavi slikarja in nekdanjega interniranca Vlada 

Lamuta, ki je bila na pobudo Državnega združenja italijanskih partizanov (Associazione nazionale 

partigiani italiani – Anpi) in občinske uprave v Trevisu od 24. 4. do 1. 5. 1980.

V antologiji Notte sull’Europa so slike s podnapisom »Otroci v Auschwitzu« v resnici slike iz italijan- 

skega koncentracijskega taborišča na Rabu. Ugotovljeno je, da je interniranec na sliki s podpisom  

»Po osvoboditvi« Slovenec Janez Mihelčič, rojen 12. 6. 1885 na Babni Polici; umrl je 4. 2. 1943 na Rabu.

O televizijski oddaji na prvem programu italijanske nacionalne televizije z dne 24. 11. 1999 gl. 

Saletti, Memorie che emergono, memorie che configgono. Il ricordo della persecuzione ebraica nell’Italia 

della »Seconda Repubblica« tra revisioni e uso pubblico della storia, str. 164, op. 27. Nicola Labanca 

piše o množičnem razmnoževanju zgoščenke s političnim namenom. Gl. Labanca, Oltremare. Storia 

dell’espansione coloniale italiana, str. 468.

L’Unità, 21. 12. 1990, in pismo uredniku, objavljeno v istem časopisu 8. 1. 1991.

O Berlusconijevih izjavah gl. intervju Borisa Johnsona in Nicholasa Farrella v: The Spectator, 11. 9. 2003.

Problematiko deportacij in zaporov so v mnogih državah imeli za neprijetno, v njej je bilo »malo slave«, 

»pasivnost« internirancev in zapornikov je bila postavljena nasproti »aktivnosti« borcev partizanov. Naj samo 

spomnim na sumničenja, trpinčenja in bolečine, s katerimi so se srečevali mnogi vojaški in civilni interniranci v 

Sovjetski zvezi in Jugoslaviji. O dogajanju v Jugoslaviji gl. npr. spomine Igorja Torkarja Umiranje na obroke.

19
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pokaže tudi, da je bilo v petdesetih letih 20. stoletja pri založbi največje itali- 
janske leve stranke, Komunistične partije Italije, »neoportuno« objaviti po-
membno pričevanje o vojaških internirancih v Nemčiji.25 Po drugi strani pa 
se še pred dvajsetimi ali tridesetimi leti ni vedelo, kolikšna in kakšna brezna 
lahko odprejo »skrajnosti ideološkega spominjanja«.26

Pri fašističnih koncentracijskih taboriščih moramo še poudariti, da navadni 
ljudje in zgodovinarji niso pozabili le na najhujša taborišča, ustanovljena za de-
portirance z okupiranih jugoslovanskih območij (ti so bili do kapitulacije Italije 
8. septembra 1943 najbolj številni in najbolj preganjani), ampak tudi na tiste 
bolj »blage«, ki jih je italijansko notranje ministrstvo ustanavljalo od junija 1940 
za »normalno« vojno internacijo tujcev iz sovražnih držav in/ali za nezaželene 
in »nevarne« Italijane. K pozabi je v tem primeru prispevalo tudi dejstvo, da 
je prihajalo do zamenjave med internacijo in policijsko konfinacijo, kar je prvi 
odvzelo vidnost v korist starejši in bolj znani praksi konfinacije. Ta zmešnjava je 
prispevala tudi k temu, da sta se termina konfiniranec in interniranec uporabljala 
kot sinonima in da je spomin na italijanska taborišča – ki so delovala le nekaj let 
– zlahka zbledel v primerjavi z dolga leta delujočimi konfinacijskimi kolonijami. 
Do tega je prišlo tudi pri internaciji v majhnih krajih (t. i. svobodna internacija), 
glede katere so bili v zmoti, seveda ne prostovoljno, tudi interniranci sami.27

Med vojno so taborišča in kolonije spadali pod pristojnost notranjega mi-
nistrstva, pri čemer so občasno uporabljali tudi iste birokratske strukture,28 

prejšnje velike konfinacijske kolonije, denimo na Liparih in Ponzi, ki so jih 
pred tem zaprli, pa so bile ponovno odprte kot koncentracijska taborišča.

Tu mislim na delo Alessandra Natta, ki ga je odklonila založba Editori Riuniti, nato pa je bilo objavljeno 

v knjigi založbe Einaudi L’altra Resistenza. I militari italiani internati in Germania. Gl. tudi Rossi-

Doria, Memoria e storia: il caso della deportazione, str. 40.

Cavaglion, Piccoli consigli al ventenne che in Italia studia la Storia, str. 217.

»Nekaj dni pred vstopom Italije v vojno junija 1940 so me v Rimu aretirali in poslali kot konfiniranca 

v San Fede, v Potentinske gore v središču dežele Basilicata.« Tako je leta 1968 pisal Manlio Rossi-Doria 

Leu Valianiju. V resnici pa je bil interniran (La gioia tranquila del ricordo. Memorie 1905–1954, str. 

282). Massimo Mila se je leta 1945 spominjal, da je bil »Leone Ginzburg konfiniran v odročni vasici 

Pizzoli v Abrucih«, a je bil dejansko interniran (Ricordo di Leone Ginzburg, v: Giustizia e libertà, 20. 

5. 1945). Natalia Ginzburg je opredelila konfinacijo svojega moža kot svobodno internacijo (Lessico 

famigliare, str. 157). Tudi internacijo Franca Venturija njegovi življenjepisci navadno opredeljujejo kot 

konfinacijo (La lotta per la libertà. Scritti politici, str. 59).

»Posebno v kolonijah nismo nikoli razumeli, v čem je razlika med pravnim statusom konfiniranca in 

interniranca, saj so bili ravnanje, disciplina, pravilnik in dolžnosti za oboje enaki.« Tako sta zapisala 

Celso Ghini in Adriano Del Pont v Gli antifascisti al confino, str. 159.

25
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Tu gre za zapleteno problematiko slojevitosti njihovih funkcij, ki ni značilna 
samo za Italijo.29 V Italiji so bila posamezna taborišča, katere je upravljala 
vojska Kraljevine Italije, uporabljena različno – za ujetništvo in internacijo 
civilistov. Zato je razumljivo, da takšne spremembe niso prispevale k zave-
danju resničnosti fašističnih civilnih internacij.30 Veliko je tudi kronoloških 
zmešnjav, in sicer med taborišči za civiliste, ustanovljenimi v času fašizma 
med letoma 1940 in 1943 (npr. Ferramonti ali Campagna), in tistimi, ki 
so delovala v času Italijanske socialne republike in nacistične okupacije med 
letoma 1943 in 1945 (npr. Fossoli ali Rižarna pri Sveti soboti v Trstu).31

Ko sem dokončal zemljevid lokacij taborišč, sem v drugi polovici osem-
desetih let prejšnjega stoletja obiskal vse kraje, kjer so bila italijanska kon-
centracijska taborišča.32 Tako sem lahko videl, kako so zapuščena ali popol-
noma uničena, in tudi to, da ni nobenega družbenega priznanja, da so to kraji 
spomina. Razen spominov starejših, ki so bili neposredne priče dogajanja, 
nisem odkril nobenega vrednega spomina na dogajanje med internacijo, niti 
na območjih, na katerih so delovala pomembna taborišča, ali tam, kjer sta 
vojna in partizanski boj pustila globoke brazgotine in družbeno zavedanje 
tega dogajanja. Veliko županov občin, v katerih je bil sedež koncentracijskega 
taborišča, mi je z določeno zadrego priznalo, da o njihovem obstoju ne vedo 
ničesar.33 V Lancianu, mestu, ki je prejelo odlikovanje – zlato medaljo odpo-
ra, sem porabil cel dan, da sem z dragoceno pomočjo priče34 uspel lokalizirati 
staro vilo Sorge, o kateri pripoveduje prvo po vojni objavljeno avtobiograf-

Tako sta Mauthausen in Theresienstadt, kjer sta bili med prvo svetovno vojno taborišči vojnih 

ujetnikov, nato postala pomembni nacistični taborišči. Ali pa Buchenwald, ki je bil iz nacističnega 

taborišča (1937–1945) spremenjen v sovjetsko posebno taborišče, katero je Nemška demokratična 

republika hotela izbrisati iz spomina.

Tak je primer taborišč Gonars, Cairo Montenotte, Renicci idr. med letoma 1940 in 1943. Tudi po 

letu 1943 gre za podoben primer taborišč Fossoli, Servignano, Marche, Sforzacosta idr.

Do zmede prihaja pogosto v poljudnih delih, ki se v zadnjem času veliko ukvarjajo s problematiko 

taborišč, npr. Galluccio, I Lager in Italia. La memoria sepolta nei duecento luoghi di deportazione fascisti.

Na mednarodnem posvetu Italia Judaica, ki je bil od 12. do 16. 6. 1989 v Sieni, sem predstavil seznam 

taborišč, ki jih je ustanovilo italijansko notranje ministrstvo. Taborišča, ki jih je ustanovila vojska, sem 

predstavil na posvetu Italia 1939–1945. Storia e memoria, ki je bil od 24. do 26. 5. 1995 v Milanu.

Pomenljivo je dejstvo, da ni nobeno italijansko koncentracijsko taborišče vključeno v delo v treh 

knjigah, ki ga je uredil Mario Isnenghi (I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita; Strutture 

ed eventi dell’Italia unita; Personaggi e date dell’Italia unita) in v katerem bi lahko prikazali številne stvarne 

povezave med dogajanji, datumi, dejstvi in simbolnimi pomeni teh krajev.

To je bil Luigi Russo, ki je umrl 18. 11. 2000 in ki se ga spominjam z veliko hvaležnostjo.

29
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sko poročilo o fašističnem taborišču.35 Bila je nepoznana, razpadajoča stavba, 
obkrožena z ogromnimi betonskimi palačami. V Gonarsu so bile barake tega 
največjega koncentracijskega taborišča »za Slovane« na ozemlju Italije zradi-
rane z zemlje, tako da ni ostala nobena sled. Skoraj enaka usoda je doletela 
taborišči Renicci in Ferramonti.  S skrajnim primerom sem se srečal na Vento- 
tenu: gre za majhen otok, ki je bil dejansko mejna utrdba in prizorišče prisil-
nega bivanja voditeljev italijanskega protifašizma ter simbolni kraj vseh itali-
janskih političnih deportirancev. Utrdba je bila pred nekaj leti zravnana z 
zemljo, zato da so tam zgradili industrijski objekt, ki je zdaj že zapuščen.36

Mislim, da se podoba, ki se je med potovanjem odprla pred mojimi očmi,  
ni veliko razlikovala od tiste, ki jo je o Franciji v istem času opisala Anne 
Freyberg.37 Toda v primerjavi z velikimi koraki naprej, ki jih je glede zgo-
dovinskih raziskav in zavedanja družbe o »krajih spomina« naredila Francija 
v naslednjem obdobju,38 je bil v Italiji proces veliko počasnejši in poznejši.39 
Tako sta šele v začetku 21. stoletja najbolj ozaveščeno zgodovinopisje in 
večja pozornost družbe do zgodovine in spomina 20. stoletja uspela pre-
gnati meglo, ki je vse dotlej prekrivala dogajanja okrog fašistične internacije 
civilistov.40 Tudi v tem primeru pa je bilo »ponovno odkritje« italijanskih 
taborišč, še posebno tistih, ki jih je nadziralo notranje ministrstvo, bolj 
usmerjeno v podčrtavanje »zaslug«, torej v poudarjanje tega, kar v pri- 

Eisenstein, L’internata numero 6. Donne fra i reticolati del campo di concentramento.

Obširneje sem o tem pisal v: L’oblio delle deportazioni fasciste: una »questione nazionale«. Dalla memoria 

di Ferramonti alla riscoperta dell’internamento civile italiano.

»Značilno je, da ta taborišča niso spadala v kategorijo ‚krajev spomina‘, ki so jih izbrali v Franciji. 

Pogosto za njimi ni ostal niti en materialni dokaz, zaradi česar je bila pozaba še toliko lažja« (Freyberg, 

Les camps de la honté. Les internés Juifs des camps français (1939–1944), str. 10).

Npr. Panicacci, Les Lieux de la Mémoire de la Guerre Mondiale dans les Alpes Maritimes; Peschanski, La 

France des camps. L’internement 1938–1946.

Šele februarja 2000 se je predstavnik Italijanske republike prvič uradno poklonil spominu žrtvam enega od 

fašističnih taborišč. Predsednik republike Carlo Azeglio Ciampi je takrat obiskal grobnico Jugoslovanov 

na pokopališču v Gonarsu. Leto dni prej in po dolgotrajnem prizadevanju istoimenske fundacije je 

bil kraj, na katerem je bilo taborišče Ferramonti, priznan kot kraj posebnega zgodovinskokulturnega 

interesa. To priznanje pa ni preprečilo nadaljnjega propadanja ostankov taborišča. Gl. Le dispute sull’area 

del campo; Bacchi, Un viaggio a Ferramonti.

Pomenljivo je dejstvo, da je zdaj geslo o italijanskih koncentracijskih taboriščih vneseno v Dizionario 

della Resistenza in v Dizionario del fascismo, ki ju je izdala založba Einaudi v letih 2001 in 2002. Še vedno 

pa tega gesla ni v delu Enciclopedia dell’antifascismo e della Resistenza, ki ga je med letoma 1968 in 1988 

objavila založba La Pietra iz Milana.
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merjavi z nacističnimi niso bila, kot pa v obravnavanje njihovih neločljivih 
posebnosti.41

Ko je Davide Bidussa govoril o fašističnem antisemitizmu, je poudaril, da 
je že skrajni čas, da se osvobodimo »demona vzporejanja z nacizmom«.42 Za-
poznelo ponovno odkritje »blagih« italijanskih koncentracijskih taborišč je še 
vedno prepogosta priložnost za novo in hvalisavo kolektivno italijansko samo-
podobo, ki temelji na podcenjevanju števila interniranih in vloge judovskih 
internirancev, ki so bili na seznamih taborišč italijanskega notranjega minis-
trstva, pa tudi na poudarjanju, da niso bila tako surova – glede na to, kar naj 
bi se pričakovalo od uradne oznake »koncentracijsko taborišče«.43

Tako so se v lokalnih skupnostih širile številne publikacije, ki so bolj kot 
dejansko zgodovinsko zavedanje o italijanskih taboriščih služile za lastno pro-
mocijo, njihovo izdajanje pa so spodbujali množični mediji in trenutna moda.44 
Zavajajoče in nevzgojne so bile stigmatizirane in zaustavljene, potem ko se je 
s tem problemom začelo ukvarjati resno zgodovinopisje. Zlasti mladino je 
treba opomniti, da niso vsi antisemitizmi samo v Auschwitzu45 in da tisti 
Judje, ki se jim je uspelo izogniti deportaciji in so preživeli holokavst, ker 
so bili pred 8. septembrom 1943 internirani v Italiji, svoje rešitve ne dol-
gujejo dobroti fašističnih taborišč ali pa kakemu italijanskemu Schindlerju. 
V resnici so jih rešile geopolitične razmere, ki so se po 8. septembru 1943 
oblikovale na jugu italijanskega polotoka. Na tem območju je bila namreč 

Prim. Grande, La ricostruzione »in positivo« di un’esperienza di internamento: il campo di Ferramonti, v: 

Responsabilità e memoria, str. 149.

Bidussa, Il mito del bravo italiano. Persistenze, caratteri e vizi di un paese antico/moderno, dalle leggi razziali 

all’italiano del Duemila, str. 75. V tem smislu je zelo povedno – čeprav se nanaša na širši kontekst 

– mnenje, ki ga je izrekel Pierre Martens: »Grozljiva Hitlerjeva zmaga je v tem, da so grozote Auschwitza 

postale neprimerljive, kar je služilo za udobno pokritje vseh drugih tiranov [...], kot da bi obstajala 

Guinnesova knjiga ali hit parada groze« (L’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité dans les travaux 

du Conseil de l’Europe et dans les conventions de l’Onu, str. 87).

Gl. npr., kar je zapisal Jean-Claude Favez o italijanskih taboriščih in tistih za Jude, ki so bili pred 8. 9. 

1943 internirani v Italiji: »Kljub poimenovanju ‚koncentracijska taborišča‘ [...] so tam zaprte obravnavali 

dejansko kot civilne internirance, ki so prihajali iz okupiranih držav« (Une mission impossible? Le CICR, 

les déportations et les camps de concentration nazis, str. 305).

»Zabaven« opis taborišča Ferramonti najdemo v lokalnem turističnem vodniku, ki ga opisuje kot 

»edino izkušnjo internacijskega taborišča, v katerem ni bilo nobenih rasnih predsodkov«. O modi in 

pretiranosti spominjanja o dogajanju z Judi, ki se je razširila v Italiji po letu 1988, gl. Cavaglion, Ebrei 

senza saperlo, str. 39.

Prim. Bidussa, Il mito del bravo italiano, str. 17–18.
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večina taborišč za judovske internirance in zato tam na srečo niso spoznali 
grozot in ostudnosti nacistične okupacije ali pa Italijanske socialne repub-
like.46

Ni namen te knjige, da bi razkrila v pozabo potisnjen misterij, niti noče 
postaviti pred sodišče odveze, ki so si jo podelili Italijani sami. Ker se omeju-
je le na raziskavo ključnih vozlišč obravnavane tematike, njen namen tudi ni 
podati izčrpno zgodovino fašistične internacije civilistov. Njen edini namen 
je, da osvetli tematiko, ki je bila doslej precej neznana, in to prek splošnega 
uokvirjanja snovi in zgodovinsko-geografske podobe taborišč.

Ker sem imel v mislih zlasti mlade bralce in bralke, se mi je zdelo pri-
merno, da najprej navedem nekaj informacij o glavnih praksah internacij 
in deportacij, ki so bile preizkušene v zgodovini, začenši – kar zadeva Italijo 
– s politično konfinacijo in internacijo v kolonijah, saj so bile zlasti te (in ne 
Auschwitz ali sovjetski gulagi) modeli za mrežo taborišč za civilne interni-
rance, ki jih je ustanovila fašistična Italija med drugo svetovno vojno.

Kljub zavedanju, kako težko je doseči definicije, s katerimi bi se vsi strin-
jali, sem hotel dati nekaj predlogov glede najbolj primernega poimenovanja 
in razlikovanja med koncentracijskimi in internacijskimi taborišči. Pri zgo-
dovinski obravnavi sem se omejil na obdobje med junijem 1940 in avgus-
tom oziroma septembrom 1943, in sicer zato, ker še vedno najmanj vemo 
o taboriščih in politikah internacije, ki so se razvile med monarhičnim 
fašizmom, pa tudi iz zavedanja, da lahko samo v tistem obdobju dejansko 
govorimo o »fašistični internaciji za civiliste«, s katero razumemo taborišča, 
norme in prakso upravljanja, ki jih je izvajala Italija, ko je bila dejansko še 
suverena država. Drugo so bile internacije in deportacije, ki so jih med leto-
ma 1943 in 1945 izvajali republikanski fašisti in kolaboracionisti Italijanske 
socialne republike.47 Veliko prostora sem namenil internacijam civilistov, ki 
so jih izvajali v okupirani Jugoslaviji in v italijanskih severovzhodnih pokra-
jinah. Opredelil sem jih kot »vzporedne«, saj so bile povsem zunaj uradnih 
predpisov in zunaj nadzora Mednarodnega odbora Rdečega križa. Zaradi 
velikega števila interniranih, umrlih in ogromnega trpljenja je deportacija 
sosednjih narodov in alogenov v Julijski krajini nedvomno eden najbolj 
zaskrbljujočih vidikov fašistične internacije civilistov, v veliki meri še danes 
predstavlja eno od črnih lukenj zgodovine Italije med drugo svetovno  

Prim. Capogreco, Il campo di concentramento di Campagna e l’internamento ebraico nel Meridione.

Npr. za Jude se je status internirancev v taboriščih ali t. i. svobodnih internirancev avtomatično 

spremenil v »aretiran za deportacijo«. Gl. Picciotto, Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia 

1943–1945, str. 855.
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vojno.48 Internacije jugoslovanskih civilistov pa sem poudaril tudi zato,  
ker so povezane z reševanjem nekaj tisoč Judov, ki so se leta 1942 in 1943 
zatekli v Dalmacijo, ki jo je okupirala Italija. Pomembni italijanski zgodovi-
narji so to »zaščitno internacijo« dolgo predstavljali kot načrtno humani-
tarno akcijo,49 ki pa je bila dejansko izjema in nikakor ne pravilo.50

Leta 1997 je izšlo pomembno delo Friuli e Venezia Giulia. La storia del’900, ki še vedno ne obravnava 

italijanskih koncentracijskih taborišč in internacij alogenov in Jugoslovanov, obenem pa veliko prostora 

namenja internacijam in begunstvu med prvo svetovno vojno.

Prim. Poliakov in Sabille, Jews under the Italian Occupation, str. 131–155; Shelah, Un debito di gratitudine. 

Storia dei rapporti tra l’Esercito Italiano e gli Ebrei in Dalmazia 1941–1943; Steinberg, All or Nothing; 

Carpi, The Rescue of Jews of the Italian Zone of Croatia, str. 465–525.

Reševanje Judov na Hrvaškem je mladi Italijanski republiki pomagalo, da je razširila nacionalni mit o 

dobrih Italijanih in uporabila temo o humanosti italijanskega ljudstva in vojske« (Rodogno, Il nuovo 

ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell’Italia fascista in Europa (1940–1943), str. 459).
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BOGDAN OSOLNIK 

NA POTI K ZMAGI

O OSNUTKU PARTIZANSKE DRAME 
NA POTI K ZMAGI

Osnutek te partizanske drame sem napisal v partizanih sredi februarja leta 
1944, več kot leto dni pred koncem druge svetovne vojne, ko sem bil star 23 
let. Za nami so sicer že bila tri leta oboroženega upora proti okupatorjem, pa 
tudi kapitulacija Italije, 8. septembra 1943. Po njej je z odhodom okupatorjev 
nastalo v Sloveniji veliko svobodno ozemlje, ki ga je partizanska vojska skoraj 
dva meseca branila pred nemško zasedbo. Hitlerjeve motorizirane enote so 
sicer prebile našo obrambo, vendar so na tem ozemlju nemški okupatorji 
obvladovali le glavne prometnice in občasno izvajali svoje krvave pohode v 
njegovo notranjost. Po italijanski kapitulaciji je Izvršni odbor Osvobodilne 
fronte slovenskega naroda ustanovil Upravno komisijo za osvobojeno oze-
mlje, ki je urejala vprašanja vsakodnevnega življenja prebivalstva, gospodar-
stva, prehrane, financ, industrije, zdravstva in šolstva. Kot vodja te komisije 
sem deloval na Dolenjskem vse do 19. februarja 1944, ko je bila na zasedanju 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) naša komisija ukinjena in 
so njeno delo prevzeli posamezni odseki nastajajoče slovenske vlade. Boris 
Kidrič me je že pred tem obvestil, da bom premeščen na drugo delo v po-
krajinskem vodstvu na Gorenjskem. V pričakovanju zasedanja SNOS in v 
pripravah za odhod na Gorenjsko se mi je nepričakovano odprla možnost, da 
posvetim nekaj dni pisanju, ki me je že dolgo mikalo.

Na slovenskem osvobojenem ozemlju se je takrat razmahnilo živahno kul-
turno vrenje. Vse večje partizanske enote so imele svoje kulturniške skupi-
ne, ki so organizirale prireditve za prebivalstvo, tako imenovane mitinge. Iz 
Ljubljane so prišli v partizane številni kulturni delavci in umetniki, pisatelji, 
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glasbeniki ter poklicni gledališki igralci in igralke. Ustanovljeno je bilo Par-
tizansko gledališče. Krstno predstavo je imelo že v noči po zasedanju Zbora 
odposlancev v Kočevju, 3. oktobra 1943, ko so uprizorili Klopčičevo dramo 
Mati. 

Predstava je vse navzoče navdušila. Umetniška beseda, izgovorjena z odra, o 
občutkih, ki so tako ali drugače globoko vznemirjali vse navzoče, je tudi mene 
pretresla. Začutil sem moč umetniške besede in igre ter silno potrebo ljudi, 
da jih iz človeške stiske in bede vsakdanjega življenja gledališka uprizoritev 
prestavi v svet plemenitih idej in zgledov. Ovedel sem se, da je za krepitev do-
moljubne zavesti in poguma človeka v boju za svobodo vpliv kulturnih prire-
ditev marsikdaj močnejši od suhoparnih, pogosto ponavljajočih se govorov in 
propagandnih pozivov. Tudi sam sem prispeval h kulturnemu delovanju ne-
kaj pesmi in proznih črtic, po predstavi v Kočevju pa me je začela preganjati 
misel, da bi napisal besedilo za gledališko igro. Snovi za dramatično obdelavo 
je bilo v viharnem vojnem dogajanju in v slovenskem boju za osvoboditev več 
kot dovolj. Med ljudmi so se oglašali številni samonikli pesniki in pesnice, ki 
so izražali stiske in bolečine, pa tudi junaštvo in požrtvovalnost sočloveka v 
domovinski vojni. Vse močneje sem občutil željo, da bi tudi sam izrazil svoje 
občutke v tem dogajanju v obliki dramske uprizoritve.

Poslednjih nekaj dni bivanja v Ručetni vasi, mirni belokranjski vasici v 
bližini Črnomlja, kjer je v zadnjih mesecih delovala Upravna komisija, mi je 
omogočilo, da sem večino svojega časa posvetil razmišljanju in pisanju. Slo-
vo od dolenjskih krajev in ljudi, ki sem jih spoznal v osvobodilnem gibanju, 
me je navdajalo z željo, da tako ali drugače opišem usodo slovenskega člove-
ka v vojni, njegove stiske in preizkušnje, pa tudi veličino domoljubne zavesti 
in pripravljenosti na žrtve za osvoboditev. V spominu so mi ostali številni 
primeri junaštva in človeške solidarnosti med borci, pa tudi med prebivalci 
kmečkih naselij, ki so nas, navkljub grožnjam okupatorjev, sprejemali v svoje 
domove in nam pomagali. Tako je nastajala zgodba, ki se je začela z opisom 
mojega povratka iz italijanskega vojnega ujetništva in odhoda v partizane.  
V nadaljevanju pripovedi sem poskušal prikazati nekaj človeških usod v 
vojni: tako trpljenje partizanske družine, ki je doživela strahovito maščeva-
nje okupatorjev, kakor tudi odnose med borci in borkami v neposrednem 
prepletanju življenja in smrti v boju za svobodo. Pripoved se je končala z 
opisom navdušenja ob italijanski kapitulaciji, kakor smo jo resnično doži-
veli štiri mesece poprej. Konec italijanske zasedbe je pomenil resnično velik 
dogodek na slovenski poti k zmagi. Vendar je sklepni poudarek dela opo-
zarjal, da pot k zmagi še ni končana in da bo zahtevala še veliko trpljenja 
in žrtev.
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Že med pisanjem tega dela sem začutil, da se besedilo bolj nagiba k opi-
sovanju kakor k pogovorni živahnosti, da bo skoraj bolj primerno za branje 
kakor za igro. Kljub temu pa sem napisano besedilo pokazal pisatelju Miletu 
Klopčiču, vodji partizanskega gledališča. On mi je obzirno izrazil svoje pomi-
sleke, zaradi katerih delo ni primerno za gledališko uprizoritev. Ko sem prišel 
na Bazo 20, sedež vodstva OF na Rogu, po navodila in v slovo pred odhodom 
na Gorenjsko, sem besedilo pokazal tudi Josipu Vidmarju, priznani avtoriteti 
za ocenjevanje književnosti. Bilo mi je kar nerodno, da sem se kot pisec brez 
literarnih izkušenj s svojim pisanjem obrnil na njega. Vprašal me je, kaj je to 
delo. Nisem si upal reči, da je to osnutek partizanske drame. Spomnil sem 
se manj zveneče besede in mu rekel, da je to igrokaz. Prelistal je vsebino in 
mi vrnil besedilo z nasmehom: »Res je igrokaz, ker igro kazi.« Njegovo ostro 
obsodbo sem sprejel kot nesporni polom mojega osnutka. Vendar besedila 
nisem uničil, ker mi je bilo žal iskrenih čustev in izpovedi, ki sem jih bil vložil 
v to pisanje. Vzel sem prvi izvod s seboj na Gorenjsko, kopijo pa izročil svoji 
ženi Mari Rupena v spomin. Med zahtevnim delom pred koncem vojne se 
nisem več ukvarjal s tem besedilom in sem ga celo izgubil in pozabil nanj. 
Mara pa je ohranila svoj izvod, ki je po osvoboditvi prišel med najine spo-
minke iz vojne. 

Nedavno sem ob pregledovanju svojega arhiva ponovno odkril ta osnutek. 
Po več kot šestdesetih letih sem vzel v roke že nekoliko obledele liste in se po-
globil v vsebino njihove pripovedi. Od strani do strani sem bil v branju vedno 
bolj presenečen. Odkrivala se mi je pripoved, ki se sicer ne more primerjati 
s sodobno književnostjo in še zlasti dramatiko, vendar predstavlja stvaren, 
iskren in neposreden odsev življenja in duha tistega časa. Pomeni izvirno pri-
čevanje o dogajanju v narodnoosvobodilnem boju slovenskega naroda in o 
naravnost mitski veličini slovenskega človeka, ko je živel in umiral v boju za 
svobodo.

Zato sem besedilo prepisal na računalnik in ga tako pripravil za morebi-
tno objavo. Strogo sem se držal izvirnega teksta. Vnesel sem popravke po-
sameznih besed samo na tistih mestih, kjer je bila zamenjava že nakazana v 
izvirniku. Tako je besedilo avtentičen dokument. Ohranja vrednote, ki so 
nam, Slovencem, vedno potrebne, še toliko bolj danes, ko nam preti izguba 
spomina na slavno in zmagovito preteklost, pa tudi izguba težko priborjene 
slovenske narodne samostojnosti in lastne kulturne identitete. 

LJUBLJANA, 29.  FEBRUARJA 2012
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NA POTI K ZMAGI

1.  SLIKA

(Preprosto stanovanje. Milan, mati, oče in sestra Francka prihajajo skozi vrata.)

OČE: Da si le prišel, Milan, da si se le vrnil!

MATI (ihti od radosti in ga objema): Nisem verjela, da te bom še kdaj vi-
dela, ti moj fant!

MILAN: Tudi jaz sem ves srečen, mati, da vas vidim! Tudi jaz nisem verjel, 
da vas bom še kdaj! Mačeha je tujina! Za nas, ujetnike premagane vojske, ni 
imela srca! Naše življenje v ujetništvu že ni bilo več podobno življenju!

FRANCKA: Kaj si vse moral prestati, siromak!

MATI: Kaj naj ti pripravim, kako naj te postrežem? Gotovo si utrujen in 
lačen, pripravila ti bom kaj.

OČE: Sedi, sedi, Milan, odpočij se!

MILAN: Pustite, pustite, mati! Prav ničesar ne pogrešam v tem trenutku. 
(Sede.) Tako sem srečen, da sem spet med vami, v svojem rodnem domu, 
in da vas vidim žive in zdrave, da slišim domače glasove! Mislil sem že, da 
ne bom več zdržal, mislil sem, da me bo ubila tista tuja govorica in da se ne 
bom nikoli več rešil tistih tujih uniform in straž. Tako brezdušno so odločale 
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o našem življenju in smrti! Ves čas so prežali na nas bajoneti. Bodeče žice so 
nas ločile od ostalega sveta, od svobode! Pet mesecev v ujetništvu! Pred tem 
pa še skoraj leto dni vojaške službe daleč od doma. Kar ne morem verjeti, da 
sem resnično spet prost, da sem spet doma.

Kako je bilo pa z vami, mati, oče? Tolikokrat sem mislil na vas! In ti, 
Francka – kakšna ženska si postala! Povej mi kaj! Tako dolgo že nisem slišal 
tvojega zvonkega glasu. Ali še kaj zapoješ tistih naših lepih pesmi? Saj se 
menda ne pačiš zdaj tudi ti že po italijansko?

FRANCKA: Beži, beži, Milan, meni ni treba tega očitka!

OČE: Marsikaj se je spremenilo med tem, ko te ni bilo. Saj vidiš: kamor se 
obrneš – Italijani, Italijani. Vse tuje, vse drugačno!

MILAN: Res je, oče. Bridko me je razočaral povratek v domovino. Pred-
stavljal sem si: to bo najlepši trenutek v mojem življenju. Takrat bom polju-
bil to našo drago zemljo in objel prvega Slovenca, ki ga srečam! Toda prišlo 
je čisto drugače. Kot da sem padel nekam v neznano, tujo deželo: sami tuji 
napisi, tuja govorica, tuji vojaki, straže in tiste čudne uniforme, ki sem jih 
že tam doli tako zasovražil. Med njimi pa nekaj nebogljenih, tihih, ponižnih 
ljudi, ki se trudijo, da bi tem tujcem ustregli, da bi si še z govorico, ki jim je 
tuja, pridobili njihovo naklonjenost. Kot da me je nekdo udaril po glavi! In 
v trenutku sem spoznal, da nismo več Slovenci gospodarji na tej zemlji, da 
tudi tukaj ukazuje tista brezčutna, zločinska volja, ki je mučila nas ujetnike 
v taborišču.

Na vlaku sem se stisnil v kot, kot da me je sram te uniforme, ki jo še vedno 
nosim, saj je vsakogar opozarjala, da sem vojak sramotno poražene in izdane 
vojske. Nasproti mene sta v družbi italijanskih oficirjev sedeli dve mladi slo-
venski dekleti. Težko mi je bilo pri srcu, ko sem videl, kako se pačita tem kri-
čavim tujcem, se šalita z njimi in posnemata njihove pesmi. Sram me je bilo 
in pljunil bi prednje, a je tudi mene zadržala tista tuja volja, ki zdaj gospodari 
na tej zemlji. Nisem mogel, čeprav še zdaj nosim to grenkobo v srcu.

FRANCKA: Milan, ne greni si dobre volje ob povratku! Nismo Slovenke 
vse takšne! Le verjemi mi, marsikaj ti bom še razodela, kar se ne more kar 
tako na ves glas ... A pustiva to, zdaj si spet samo naš. Poglej, med nami se 
ni prav nič spremenilo. Prav tako radi te imamo še vedno! 

Veš, kaj, po Lido skočim. Tako te bo vesela! Kako bo presenečena, saj te 
gotovo ne pričakuje. Ti, ti, kako da se sam še nisi spomnil nanjo! (Odide.)
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MILAN (po kratkem molku): Oče, ali ste že slišali kaj o partizanih? Jih je 
kaj v bližini? Menda se tukaj večkrat pojavljajo partizanske patrulje?

OČE: Hostni? Seveda so. Tam v rebri se držijo nekje. Včasih jih srečam v 
gozdu, pa tega ne pravi nikjer. Vselej se kaj pogovorim z njimi. Sami mladi, 
zdravi fantje so. Že na prvi pogled so človeku všeč. Veš (skrivnostno), včasih 
jim Francka ponese v jerbasu hrane. Moramo jim pomagati, ali ne?

MILAN: Seveda, seveda ... Veste, kaj, oče, peljali me boste k njim. Takoj jutri 
pojdeva, drži? Moram jih najti in – no ... (obotavljajoče) ostal bom pri njih.

MATI: Kaj praviš, v hosto misliš? Križ božji! Komaj si prišel, pa že misliš 
spet proč od nas? Beži, beži! Tako težko smo te pričakovali, toliko mislili na 
tebe, pa da bi že spet kar šel! Milan, Milan! Nič ti ni do nas! Kaj res nimaš 
srca za očeta in mater? Sama naju boš zapustil na stara leta? Zdaj se najprej 
lepo odpočij, najej in popravi! Kaj bo pa Lida rekla, če ji boš kar tako ušel?

MILAN: Veste, mati, to niso tako preproste stvari. Tisti časi, ko je mogel 
človek v miru počivati na svojem domu in biti sam svoj gospodar, so mini-
li. Vojna je. To pomeni trpljenje, preganjanje, žrtve in kri. Noben, še tako 
odmaknjen košček sveta ne bo ostal brez tega in prav nikomur ne bo priza-
neseno. Poleg tega morate upoštevati, da so tukaj Italijani. Kaj mislite, da so 
nas prišli božat? Ali niso že dovolj pokazali svojih pravih namenov? Ali niso 
že polne ječe nedolžnih Slovencev, ki niso prav nič bolj krivi kot vi ali pa 
jaz? Uničiti hočejo ta narod, ki jim je na poti, prilastiti si hočejo to zemljo, 
po kateri že stoletja stegujejo svoje lakomne kremplje. Zato ne bodo izbirali 
sredstev! Če ne bo šlo zlepa, bodo poskušali zgrda. Ali mislite, da bom čakal, 
da jim še enkrat padem v kremplje? Ne, za nobeno ceno ne!

OČE: Pa saj so te komaj izpustili! Saj se nisi še niti dodobra ustavil doma. 
Kaj naj ti še hočejo?

MILAN: Res je, komaj sem prišel, pa se bom že spet moral posloviti. Toda 
ne bo šlo drugače. Že v Ljubljani so me opozorili, da nameravajo Italijani 
v kratkem spet pobrati vse tiste vojake in častnike, ki so bili v njihovem 
ujetništvu, in da jih bodo poslali nazaj v internacijo. Nekaj takega tam že 
počno. Ne, ne bom jih čakal, preveč je bilo hudega v ujetništvu. Prebridka je 
usoda interniranca! Rajši grem v hribe. Tam se jim bom maščeval za vse, kar 
so mi hudega storili. Za vsako uro poniževanja posebej, za vsak dan lakote 
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in za vsak udarec, ki sem ga moral prenesti s stisnjenimi zobmi! Kako sem 
bil vesel že tam, v ujetništvu, ko sem prvič slišal, da doma naši fantje vračajo 
Italijanom milo za drago, da se maščujejo partizani za nas.

MATI: Ubili te bodo, Milan ... (zaihti) ah, kako mi je hudo! Preveč te imam 
rada, da bi te pustila kar tako v smrt! 

OČE: Milan, Milan, vedno si bil nepremišljen. Bodi vendar pameten! Kaj 
hočeš napraviti proti Italijanom? Samo pomisli, koliko jih je in kaj imajo 
orožja! Ne tišči z glavo skozi zid! Ukloni se sili in vozi z njo, kakor sto in sto 
drugih, ki to znajo! Iztrebili nas bodo, če jim ne bomo pokorni!

MILAN: Sram bi me bilo, če bi zaradi nevarnosti ne izvršil tega, kar čutim, da 
je moja dolžnost! Na stotine mladih Slovencev ne pomišlja nase, ko se odločajo 
za to pot, ampak mislijo le na usodo zasužnjene domovine. Biti uničeni kot 
pokorni sužnji ali si priboriti odrešenje – to je zdaj izbira za naš narod. In jaz 
bi dosti rajši padel v naših svobodnih hostah, kot da bi moral počasi shirati v 
okovih! Sicer pa, mamica, ne bojte se zame! Vrnil se bom! Takrat bova zavriskala 
oba in zavriskal bo ves naš narod! Takrat, mati, pa bom res spet samo vaš!

MATI: Saj te začenjam razumeti, ljubi sin! Toda, ali veš, kaj je materino srce? 
Kako tenko čuti in utripa za otroka?

MILAN (nežno): Vem, vem, mati. Zato čutim, da me boste razumeli, kaj ne?

OČE: Prav tako kot ti govorijo oni, tam gori. Saj ne rečem, morda imate 
prav. Staremu človeku je to težje razumeti. Večkrat sem že razmišljal: če bi bil 
mlad, najbrž tudi jaz že ne bi bil več doma.

MATI: Beži, beži (že odobrovljena), saj ne moreš brez mene! 

OČE: Milan, Bog vam daj srečo! Če je še kje kaj pravice, se mora najti za 
nas! A trda bo borba in krvava! (Zatem obotavljajoče.) Kaj sem še hotel reči? 
Veš (skrivnostno), takrat, prej kot so prišli Italijani, so ležale ob vojašnici pu-
ške. Sam ne vem, kaj mi je reklo, da sem si izbral dve in ju odnesel zakopat v 
goščavo. Dobro sem ju zavil in založil, mislim, da sta se lepo ohranili.

MILAN: Oče, krasno, sijajno! Pokažite mi ju! Ena bo zame, drugo ponesem 
tovarišem!
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OČE: Prav, dobiš jo. Ampak samo eno, ker bom drugo ohranil zase. Če 
bo res prišlo tako daleč, potem bo tudi v mojih rokah še znala spregovoriti 
hudičem!

MATI: A zdaj še ti! (Maje z glavo.) Ne razumem vas več!

MILAN: Oče dragi, še nikdar vas nisem imel tako rad in še nikoli si nisva 
bila tako blizu. Tu je moja roka, oče, v potrditev najinega dogovora!

(Začujejo se zunaj nagli koraki. Prihitita Francka in Lida.)

LIDA: O, Milan, si res ti?

MILAN: Lida, pozdravljena! Dolgo se nisva videla!

LIDA: Kar ne morem verjeti, da si še živ in spet tukaj, doma! Kaj vse 
smo domnevali o tvoji usodi. Vojak si še vedno? Še vedno nosiš ta plašč, to 
povaljano obleko iz jugoslovanske vojske? Kar ne morem verjeti! Saj zdaj 
gledamo samo te gizdave uniforme italijanskih oficirjev. Kaj pa si moral ti 
prestati v ujetništvu?

MILAN: Marsikaj hudega je bilo, Lida, in kar nič čudnega ni, da se vra-
čam takšen. Toda obleko je lahko zamenjati z novo, a to, kar trpljenje zareže 
v človekovo srce, to pa se težko zaceli.

LIDA: Zdaj ostaneš pri nas in pozabil boš vse hudo. Milan, tudi jaz sem 
si že tako težko želela tvoje bližine in pomoči. Tudi meni dostikrat ni bilo 
lahko sami.

MATI: Kaj še! Misliš, da bo ostal? Proč hoče spet, proč! Ta nemirna kri!

OČE: Molči, no, čenča!

LIDA: Kam, Milan, kam? Ali res?

MATI: Res, res! (Oče pristopi k njej, ji nekaj dopoveduje in jo odvede iz sobe.) 

MILAN: To so zapletene reči, Lida! Saj ti bom povedal. Vse ti še povem.
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LIDA (ko ostaneta sama): Tako spremenjen se mi zdiš, Milan! Čisto druga-
čen si se vrnil. Kot da nisi več nekdanji Milan, (tiho doda) moj Milan!

MILAN: Morda res nisem več tisti, kot sem bil nekoč! Pa nič čudnega! Saj 
se je tudi sicer marsikaj spremenilo med tem. Ali ti ne čutiš tega, Lida!

LIDA (nestrpno): Seveda čutim! Toda kam bi prišel človek, če bi mislil stal-
no na to! Kaj nama vse drugo, da sva le spet skupaj in da bova spet srečna! 
Milan, pusti vse drugo! Glej, tako težko sem te čakala in tako silno sem se 
te veselila!

MILAN (se odmakne): Lida, motiš se! Ali bi ti mogla biti srečna, ko se vpričo 
tebe dogajajo tako strahovite stvari? Naši ljudje umirajo v ječah in v italijan-
skih, pa tudi nemških taboriščih. V Italiji je ostalo še na tisoče mojih tovarišev, 
Slovencev. Na naši zemlji oholo gospodarijo tujci in izpodrivajo naše ljudi, 
našo govorico – vse, kar je slovenskega, preganjajo. Se spominjaš prijateljice 
Mire? Zadnjič je v ljubljanskih ječah izdihnila med mučenjem in zverinskimi 
nasilstvi. Si poznala mojega kolega Mirka? Nemci so ga ustrelili. In tako na-
prej, zločin za zločinom, umor za umorom. Si čula, kaj je bilo na Štajerskem, 
kako je na Gorenjskem? Te ne zagrabi v dno duše bolečina naših ubogih ljudi? 
Kako bi mogel človek mirno gledati vse to in se prepuščati zgolj svoji osebni 
sreči in ugodju? To bi bil zločin, pravi zločin in narodno izdajstvo!

LIDA: Saj je res, kar praviš. Toda zakaj naj bi ravno midva žrtvovala svojo 
srečo za druge? Poglej, tisoči in tisoči gledajo le nase in živijo lepo v miru. Pa 
ne samo to. Ponižno in vdano se klanjajo Italijanom in hvaležno sprejemajo 
drobtinice iz njihovih rok. Samo poglej, koliko jih je že pozabilo, da so Slo-
venci! Meni očitaš sebičnost v ljubezni? Kaj pa tiste, ki hodijo z Italijani in 
jim je malo mar, kaj njihovi ljubčki počenjajo z našimi ljudmi? (Ogorčeno.) 
Ali misliš, da je mene stalo malo truda, da sem se otresla teh podlih nasil-
nežev, da nisem nasedla njihovi hinavski ljubeznivosti? Toda mislila sem na 
tebe in samo na tebe ... Zakaj si zdaj tak, Milan, nekam odtujen?

MILAN: Lida, v partizane grem. Moram iti. Razumi me. Takrat ko sem 
ležal za bodečo žico v ujetniškem taborišču ves bolan in sestradan, izmučen 
in strt, me je vsega razjedal onemogel bes: ležal sem na razmočenih tleh, pre-
klinjal Lahe in se penil od maščevanja. Zavedal sem se, da sem popolnoma 
brez moči in da si prav nič ne morem pomagati. V onemogli jezi, da sem so-
vražniku prepuščen na milost in nemilost, sem si prisegel, da rajši poginem 
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od prve krogle v borbi, kot da bi še kdaj moral pasti v tako strašno, neznosno 
odvisnost. Zdaj sem tukaj, Lida, in moja prva pot bo tja, kjer si moji hrabri 
tovariši že utirajo pot v svobodo.

LIDA (grenko): Pozabil boš name. Zapustil me boš. Kako mi bo težko sami 
(zaihti).

MILAN: Bodi močna, Lida! Poskušaj me razumeti! Tudi za tebe se bom 
boril, Lida, za najino skupno srečo, za lepše, svobodnejše dni. Pomisli, naji-
ni otročiči jih bodo uživali nekoč. Če hočeva biti enkrat res srečna, morava 
prispevati to žrtev! Lida, jutri zjutraj odidem. Moram iti, moram!

LIDA: Ah, Milan, prosim te, ostani! Ne smeš me zapustiti, ne smeš!

MILAN: Moram, Lida, kliče me dolžnost, kliče me domovina! Najino žr-
tev zahteva moja in tvoja, naša skupna slovenska usoda! Obriši solze! Pomisli 
na trenutke sreče, ko se bova spet srečala v svobodi! 

LIDA (obriše solze): Pa pojdi, Milan, če si se že tako odločil. Vendar tukaj se 
najini poti razhajata. Jaz nočem zapraviti svojega življenja. Tebi pa želim vso 
srečo! (Vstane in mimo presenečenega Milana odide iz sobe.) 

(Milan obstane kakor vkopan. Potem se spusti na stol, kjer je prej sedela Lida, 
in obraz zakrije v roke.)

(Spusti se zavesa. Iz ozadja se najprej mrmraje, potem z besedami čuje pesem: Ej, 
ti Ivan, kam pa greš ... Mar boš pustil ...) 
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2.  SLIKA

(V isti sobi, nekaj dni po Milanovi vrnitvi in odhodu v partizane. Italijanska 
patrulja s tolmačem, italijanskim sodelavcem Viktorjem Bajukom, zaslišuje Mi-
lanove starše.)

ITALIJANSKI OFICIR: Dove e vostro figlio?

TOLMAČ BAJUK: Kje je Milan? 

OČE: V ujetništvu. Še sami ne vemo, kje je pravzaprav.

BAJUK: Ne laži! Jaz sem ga videl, ko se je vrnil. (Pripoveduje nekaj oficirju, 
ta pa ukaže vojakom hišno preiskavo.) 

Malo bodo pogledali po hiši. (Vojaki brskajo in iščejo po sobi, potem pa se 
zaženejo še v sosednje prostore.)

MATI (jezno): Če mislite, da ga boste našli tukaj ...!

BAJUK: Bomo videli. Če ne tukaj, pa kje drugje (nekaj si zaupno prišepeta-
vata z oficirjem). Rečem vam, da se vam ne bo dobro godilo, če ne poveste, 
kje je Milan. Zakaj ga skrivate, saj mu nič nočemo. Samo na komando bo 
šel z nami, da mu bodo izdali nove dokumente.

FRANCKA: Ali bi ga radi spet poslali v Italijo?
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BAJUK: Molči, punca, ne igraj se z nami!

OFICIR (poskuša biti prijazen): Cosa ditte, signorina? Parlate italiano? 
Gospodičina govori talijansko? Bella signorina!

FRANCKA (odločno): Ne, ne govorim italijansko!

BAJUK: Uh, le vihaj nos, punca! Če ti je odveč prijazna beseda, se znamo 
pogovarjati tudi drugače. (Na stran oficirju.) Signor tenente, tutti qui sono 
comunisti!

OFICIR: E, ben! Prenderemo tutti due!

BAJUK: Ti, Smrekar, boš šel z nami na komando, pa ti, Francka, tudi. Tam 
se bomo pogovarjali naprej! 

MATI: Zakaj? Kaj so vam storili? Ali smo tatovi, smo morda koga ubili? 
Povejte vendar, kaj imate proti nam?

BAJUK: Le počasi, mati! In nič se ne razburjajte! Znalo bi vam škoditi. 
Povem vam pa tole: če je šel vaš Milan v partizane, vas čakajo hude posledi-
ce. Požgali vam bodo domačijo, vas pa odvlekli vse skupaj v Italijo. Saj tudi 
ne zaslužite drugega! Boste že videli, kaj se pravi igrati z oblastjo! Še žal bo 
vašemu banditu, da se je potepel v hosto! Povem vam: še je čas, še lahko pri-
de domov in si reši življenje. Morda bo šel v internacijo, potem pa bo spet 
doma. Samo dobro vam hočem.

OČE: Ti, pa ti! Saj te poznamo!

MATI: Misliš, da ne vemo, zakaj se znašaš nad nami, hinavec nesramni! 
Ker ti nismo dali lesa, ko si prišel barantat, da bi ga prav drago prodajal v 
Italijo! Ker se ti nismo pustili ogoljufati!

BAJUK: Molčite! Če ne, boste še čutili mojo moč. Ena sama moja beseda 
vas lahko vse skupaj spravi pod zemljo!

OFICIR: Basta, basta! Andiamo!

(Vojaki vzamejo v sredo Smrekarja in Francko.)
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OČE (oficirju): Poslušajte vendar! Jaz ne vem ničesar! Star sem že in betežen! 
Kaj mi še hočete?

OFICIR: Via, via!

MATI(vsa iz sebe): Francka, otrok moj!

FRANCKA: Mati, le pomirite se! Saj nama ne morejo nič, saj sva vendar 
nedolžna! Na svidenje, mati!

OČE: Žena, na svidenje! Morda se ne vidiva več ... (Beseda mu zastane v grlu 
in ji le z roko zamahne v slovo.)

MATI: Ah, nikoli, nikoli! Francka, Tone! (Požene se za njima, ko odhajajo. 
Vojaki jo surovo zadržijo.) 

(Zamolkli koraki odhajajočih se vedno bolj oddaljujejo in prehajajo v odmev 
pesmi: Čuje se odmev korakov …)
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3.  SLIKA

(Partizani v gozdu. Iz borbe prihaja živahna skupina, ki jo drugi veselo pozdrav- 
ljajo. Eden prinese mitraljez, drugi nekaj pušk. Vse to zlagajo na kup kot plen 
iz pravkar opravljene akcije.)

PRVI PARTIZAN: E, to ti je plen! Dobro smo opravili! To bodo spet 
zijali Lahi!

DRUGI: Puškomitraljez, moj mitraljez! Poglejte ga, kako je nov in lep! 
(Razkazuje ga tovarišem.) 

TRETJI: Pa tudi puške in municija, pa celo nekaj pištol. Res splačalo se 
je, in vse to brez žrtev!

PRVI: Dobro smo jim zagodli! Pa še vedno ti hudiči ne nehajo. Zdaj pre-
iskujejo vso okolico železniške proge, da bi odkrili napadalce. (V daljavi se 
sliši mitraljez.)

DRUGI: Milanova zbrojevka jim odgovarja! Milan jih še vedno zadržuje! 
Moral bi že zdavnaj nazaj, pa mu žilica ne da miru, kadar se enkrat razpali!

PRVI (komisarju, ki se jim je pridružil): Zdaj bomo imeli kar dva mitraljeza 
v četi!
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KOMISAR: Poznalo se bo. Dobro ste se držali, tovariši! Odlično nam je 
uspela akcija.

DRUGI: Zaklel sem se, da bom dobil mitraljez in res sem ga prinesel. Ali 
ga smem obdržati, tovariš komisar? Tako dolgo sem si želel postati mitra-
ljezec.

KOMISAR: Boš, Veljko, nihče bolj ne zasluži te časti od tebe. A kako se 
ti je pravzaprav to posrečilo?

VELJKO: Ej, veš tovariš komisar, takole je bilo: ko smo opazili, da vsako 
jutro pride po štreki italijanska patrulja z mitraljezom, sem si kar vtepel v 
glavo, da mora biti moj. Dvakrat sem jih šel opazovat. Povedal sem koman-
dirju Milanu, kako lepa priložnost se nam ponuja, in tudi on je bil takoj pri-
pravljen. Kot veš, smo ponoči šli v zasedo, si izbrali dobre položaje in čakali. 
Ko so se približevali, smo jih slišali že na daleč. Samo to me je skrbelo, ali 
imajo strojnico s seboj, ali ne. Gledal sem, gledal, in že sem mislil, da ne bo 
nič, pa ga opazim tik za predhodnico. Kakih trideset jih je bilo vseh skupaj, 
a meni so obvisele oči samo na mitraljezcu. Nič niso slutili. Takrat je zalajala 
naša zbrojevka, obenem so se vsuli nanje tudi streli iz pušk. Mitraljezec je 
padel med prvimi. Moj strel ga je podrl. Je že dober, sem se razveselil. A v 
tem trenutku ti plane k mitraljezcu mlad oficirček, da bi ga rešil. Ne boš ga, 
sem si mislil in dobro pomeril. Kar vrglo ga je kvišku, potem pa je obležal 
na mitraljezu. Ti vragi so se zagnali preko nasipa v jarek in sprejeli borbo. 
Orožje je ležalo na štreki, a nisi mogel do njega. Zdaj zdaj se je na oni strani 
dvignila puška in opalila. Morali smo jih z bombami uspavati vse po vrsti. 
Že je izgledalo, da imajo dovolj. Planili smo k orožju. Pograbil sem mitraljez 
in ga s težavo izvil iz otrplih, krčevito stisnjenih prstov. Poleg mene je Majda 
pobrala puško in odpenjala mrliču pištolo s pasu. Tako se je ogrela za orožje, 
da ni prav nič pazila okrog sebe. Takrat sta se onstran nasipa dvignili dve pu-
ški. Kriknil sem: Zaklon! A k sreči je že zapela zbrojevka. Ko se je Majda prav 
zavedla nevarnosti, je Milan že opravil svoj posel. Rešil ji je življenje. Odnesli 
smo ves plen, Milan pa je ostal z zaščitnico v zasedi, da sprejme tiste, ki bodo 
prišli pobirat mrliče.

DRUGI: Mislim, da jih je lepo sprejel. Zadovoljno je lajala njegova zbro-
jevka.

KOMISAR: Kje pa je zdaj Majda? Je ni tu?
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PRVI: Ne, v zaščitnici je ostala, z Milanom pride.

DRUGI: Se že vračajo, so že tu. (Slišijo se pozdravi, klici, živahni pogovor 
– pojavijo se Milan, Majda in ostali udeleženci akcije.)

MILAN: Tovariš komisar, akcija je uspela. Plen je tukaj. Žrtev nismo imeli. 
Zadrževal sem z zaščitnico Italijane, ki so s postaje hoteli priti na lice mesta. 
Najbrž imajo tudi ti dovolj, ker po tem niso poskušali več. Izvidnica javlja, 
da prihaja večja pomoč iz Novega mesta po glavni cesti in ne po železnici. 
Zato smo se umaknili z bojišča. 

KOMISAR (mu seže v roko): Milan, zdaj, ko smo dobili nov mitraljez 
in drugo orožje, bomo lahko oborožili vse tiste prostovoljce, ki so še ne-
oboroženi. Naša četa bo lahko v kratkem prerasla v bataljon. To bo najlepši 
praznik za nas vse. In prav gotovo nihče ne zasluži bolj od tebe, da postaneš 
komandant tega bataljona. (Klici: Živjo! Tako je!) 

MILAN: Hvala, tovariši! Zdaj smo pa potrebni počitka. Za vsak primer 
okrepite straže! (Na pozornici ostaneta samo Milan in Majda.) 

MAJDA: Hvala ti, Milan, rešil si mi življenje!

MILAN: To bi moral storiti za vsakogar v četi. Nobena posebna zasluga ni to.

MAJDA: Vseeno bi se ti rada zahvalila z darilom, ki te bo vedno spomin-
jalo na mojo hvaležnost. Vzemi to pištolo. Kmalu bi jo morala plačati z 
življenjem. Dajem ti jo v zahvalo in v spomin.

MILAN: A kaj boš imela ti, Majda? Saj si tako želela priti do nje. (Se domisli.) 
Veš, kaj, sprejemam jo v zameno za mojo efenko. Velja? (Izmenjata si pištoli.)

MAJDA: Dobro, to bo pravo pobratimstvo med nama.

MILAN: Zares. Moram ti pa tudi povedati, da si odlično prestala ognjeni 
krst. Kar nisem se ti mogel načuditi, ko si z bombo v roki tako planila na-
prej, kot da se greš kepat.

MAJDA: To je bila moja prva večja akcija. A ti si itak že vajen kositi sovraž-
nike. Ali jih kaj šteješ? Čas je žalosten, neprestano se srečujemo s trpljenjem 
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in smrtjo. Rada bi tudi jaz kaj storila za tebe, kadar si v borbi ali kadar te kaj 
tare v mislih. Včasih te opazujem in zdi se mi, da pod tvojim smehljajem in 
dobro voljo opažam sledove prikrite tuge ali zaskrbljenosti. Kaj te muči?

MILAN: Pustiva to, Majda, pustiva! Danes se ne sprašuje za te stvari. Saj 
je pred nami vsemi le ena sama velika misel, en sam svetel cilj: narodna 
osvoboditev. Uresničenje tega cilja je pomembnejše od vsega drugega, zlasti 
od vsega zgolj osebnega.

MAJDA: Prav imaš, Milan, vse drugo zdaj ni pomembno. Vendar še en-
krat: Hvala ti!

MILAN: Zdravo, Majda! (Ostane zamišljen, naredi nekaj korakov, pokliče 
ga borec na obvestilo straže.)

BOREC: Tovariš Milan, presenečenje! Pomisli, tvoja mati te išče.

MILAN: Moja mati? Je to mogoče, kje je?

BOREC: V reber je prišla do naše straže in na vsak način želi govoriti s 
teboj.

MILAN: Naj pride vendar, naj pride! (Ji pohiti naproti.) Mati, kdo bi si 
mislil, vi tukaj?

MATI: Oh, Milan, Milan (se mu vrže okrog vratu), ko bi ti vedel, kako 
hudo je zdaj pri nas! Kako težko mi je sami!

MILAN: Uboga mama, povedali mi boste vse, sediva tukaj. (Borci, ki so 
opazovali svidenje, ju pustijo sama.) Kako je mati z vami, kako je z očetom 
in Francko?

MATI (v solzah): Francka je že v Ljubljani, v arestu. Pravijo, da je strašno 
tam. Menda jih mučijo in trpinčijo, da se Bog usmili. Groza me strese, ko 
pomislim, kaj vse se dogaja mojemu ubogemu dekletu! Oče je določen za 
talca. Za vsako stvar jih zdaj streljajo. Vsak trenutek lahko pride na vrsto. 
(Potem krčevito.) Milan, nehajte, pustite Italijane! Vrni se domov! Vsi bomo 
padli v nesrečo! Vse nas bodo uničili! Prišla sem te prosit, Milan! 
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MILAN (z bolečino): Mati, kdo vas je vendar privedel na to misel? Saj ven-
dar veste, da je to popolnoma nemogoče, da to vendar ne gre.

MATI (hlastno): Gre, gre! Poslušaj, tisti oficir, ki se smuka okrog Lide, ji je 
obljubil, da se ti ne bo prav nič zgodilo, če se vrneš. Rešil boš Francko, očeta 
in sebe, pa tudi mene, staro, ubogo mater! Ne veš Milan, kako trpim! Če vas 
izgubim, bom znorela od gorja! Moj Bog, kako je zdaj hudo na svetu!

MILAN: Res je hudo, mama. Dobro čutim vašo bolečino. Uboga moja mati, 
kaj vse morate prestati zdaj na stara leta! Toda, mati, jaz nisem kriv tega! Prav 
tako sem nedolžen kakor oče in Francka in kakor vi sami. Kdaj se je začelo 
to trpljenje v naši hiši? Takrat kot po vsej slovenski zemlji, takrat, ko so laški 
in nemški fašisti pridrli na naša tla. Od takrat teče kri in trpi naše izmučeno 
ljudstvo. Da je uničenje Slovencev glavni cilj okupatorjev, to so že tisočkrat 
pokazali. Zamerijo nam že to, da sploh smo in da živimo na tej zemlji, ki bi 
se je radi polastili, da govorimo svoj jezik, da nočemo biti njihovi manjvredni, 
zaničevani hlapci! Četudi se ne bi ena sama roka dvignila proti njim, bi razsa-
jali in divjali proti nam, kakor so že na Primorskem. Tukaj besnijo še bolj, ker 
se čutijo močne in gotove. Sami so nas pognali v hribe, v boj na življenje in 
smrt. Ali se bomo osvobodili in odrešili – ali pa bomo padli častno, tako kot 
se spodobi junakom, ki jih ne bo nikoli pozabila zgodovina. »Manj strašna je 
noč v črne zemlje krili, kot so pod svetlim soncem sužnji dnovi,« je še pred 
sto leti zapisal naš največji pesnik. 

Toda, mama, verjemite mi, mi ne bomo uničeni! Zmagali bomo! Po vsej 
naši domovini se budi vihar v srcih zavednih Slovencev, po vsem svetu vre 
mržnja do fašističnih sovražnikov človeštva. Nismo sami, mama! V milijone 
gre naše število: v ječah, v taboriščih, v ujetništvu in doma, povsod, kjer lju-
dje trpijo pod bičem fašističnih zatiralcev, se budi maščevalna misel in dviga 
pest, ki bo neusmiljeno obračunala z njimi. Kajpak, da je hudo, da so žrtve 
strašne, da je sovražnik neizprosen. Toda popustiti pomeni biti premagan. 
Propasti! Samo poglejte: recimo, da se vrnem – kaj bodo storili z menoj? 
Že kot vojak gnile jugoslovanske vojske sem se jim zdel nevaren in sedaj 
me bodo odgnali v Italijo. Ubili me bodo kot klavno živinče, ki si ne more 
pomagati. In Francki ne bo s tem nič lažje in vam tudi ne – ali ni res?

MATI: Bog ne daj, kaj govoriš, saj veš, da bi umrla za tebe!

MILAN: Vidite mati, zato je ena sama, edina pot pred nami. Pot borbe in 
naporov do trenutka, ko bo sovražnik premagan in strt, ko bo naša zemlja 
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spet svobodna in prosta. Če že ne vsi, bodo srečni tisti, ki bodo ostali, naši 
otroci, nov slovenski rod. Tistim pa, ki so padli kot žrtve, bo vsaj prihranje-
na grenka sužnost in počasno hiranje v okovih. Ali čutite, mama, da drugače 
ne gre? Res ne!

MATI: Morda te zdaj res razumem, sin moj. Takrat, ko si še majhen sedel 
pri meni in sem ti božala laske, nisem nikoli pomislila, da se bo kdaj pred 
tvoje življenje postavila tako težka, neizprosna izbira. Predstavljala sem si 
vse drugače tvojo bodočnost. Zdaj je druga, strašnejša sila posegla med nas. 
Čeprav mi je hudo, ko te izgubljam, mi govori srce, da si se posvetil veliki 
stvari, ki je vredna te žrtve. Zdi se mi, da te imam še bolj rada zdaj in da so 
mi tudi tvoji tovariši tako blizu, kakor sinovi. Prav praviš, uničiti nas hočejo 
okupatorji! Zato te ne bom več prosila za kaj takega, kar ne bi bilo prav! 
(Vstane.) Bog vam daj srečo, Milan! Ne veš, kako vroče si želim, da bi se vam 
izpolnila vaša vera in da bi bili poplačani za svoje trpljenje. Jaz sem stara, 
brez moči. A vi ste mladi, zdravi, krepki! Ne dajte se! Ne bom vam več s 
svojo bolečino težila srca, ker vem, da imate dovolj svojih tegob in bridkosti. 
Grem! (Obriše solze.) Zbogom, ljubi sin! Hodi srečno, bori se hrabro, vrni 
se v svobodo!

(Ko se poslovita in mati odide, on zamišljeno sede na bližnji štor. Približa se 
mu komisar Slobodan in ga obzirno nagovori.)

KOMISAR: Milan, kaj je hotela tvoja mati?

MILAN: Hudo ji je, ubogi starki. Sestro so mi zaprli v Ljubljano. Očeta 
drže med talci. Obetajo ji, da ga bodo izpustili, če se vrnem. Povedal sem 
ji, kako je to nemogoče in nespametno. Razumela je, čeprav se ji trga srce. 
Tako rada nas je imela in tako mehko srce ima. Čisto sama je ostala ...

KOMISAR: Kako so hude te stvari, Milan! A tvoja mati ni edina žrtev te 
strašne tragedije. Na tisoče in sto tisoče takih krvavih ran je zasekal okupa-
tor! Kdo bi mogel zaceliti vse to gorje? Samo čas ga bo ozdravil, potem, ko 
bo vse to trpljenje kronano z zmago. Težko ti je, dobro te razumem, Milan. 
Tudi meni ni lahko. Ženo imam v zaporu. Komaj nekaj mesecev sva bila 
poročena. Fašisti so jo mučili in posiljevali kot pijane živine. Bolečina mi 
je trgala srce. Zdaj sem to prekoval v sovraštvo in bes, ki me žene v borbo. 
Vidiš, vsakdo od nas nosi kaj težkega na dnu srca. Tovariši smo v trpljenju, 
tovariši v boju. Tako je lažje, ali ne? Morda bomo tudi skupaj dočakali svo-
bodo. (Prijateljsko ga odvede s seboj.)
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4.  SLIKA

(Milan, Majda, skupina partizanov. K Milanu pristopi vodja patrulje, ki se je 
pravkar vrnila iz izvidniške akcije.)

VODJA: Tovariš komandant, vračamo se s terena. Približali smo se trgu, v 
katerem je požar. Italijani so zažgali nekaj hiš.

MILAN: In kaj ste izvedeli?

VODJA (oklevajoče): Zažgali so tudi tvoj dom.

MILAN: Moj dom? A moja mati? Ste kaj izvedeli, kaj je z njo? Povej, ven-
dar!

VODJA: Tovariš komandant, težko mi je povedati. Mrtva je! (Vsi osupnejo 
in pričakujejo nadaljnja pojasnila.)

MILAN (po kratkem premolku): Mrtva, praviš? Sem kar slutil, da se bo zgo-
dilo kaj takega. A od koga ste to izvedeli? Kako je prišlo do tega?

VODJA: Ljudje, ki so vse opazovali od blizu, so nam pripovedovali. Italijan-
ska patrulja je prišla, da mater odpelje s seboj. Ona pa se ni pustila odpeljati 
izpred svoje hiše. Klicala je na pomoč sosede in množico, ki se je, preplašena, 
nabrala okoli. Italijani so mater surovo poskušali odvleči, ona pa se je branila 
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s kričanjem na ves glas. Ko so se v hiši pokazali ognjeni zublji, se je njeno 
vpitje spremenilo v strašno kletev in grožnjo: »Čakajte, pride dan tudi na 
vas, prekleti požigalci! Partizani bodo maščevali naše domove!« Potem pa se 
je zgodilo nekaj strašnega. (Pogleda Milana in obmolkne.) 

MILAN: Nadaljuj, tovariš, nadaljuj! Nič ne prikrivaj! Ne prizanašaj z re-
snico!

VODJA: Potem so žensko pograbili in jo živo vrgli v ogenj! (Navzoči se 
zgrozijo, nekaterim uidejo vzkliki groze.)

MILAN (plane k njemu): Kaj praviš? Živo v ogenj? Preklete zverine fašistič-
ne! Plačali mi boste še to! O, moja mati! Kaj si morala dočakati! (Obmolkne 
in čez nekaj časa spet vodji patrulje.) Kaj vse še ljudje vedo? Ali si kaj slišal o 
mojem očetu in streljanju talcev?

VODJA: Pravijo, da so jih spet ustrelili šest. Ob zidu za pokopališčem so 
jih pokosili z mitraljezi. Pokopali so jih na skrivaj na njivi. Samo tisti kmet 
je zjutraj na prsti odkril sveže sledove krvi.

MILAN: Si kaj izvedel o imenih žrtev? Ali je bil med njimi tudi moj oče? 
Povej, povej, kaj se obotavljaš!

VODJA: Bojim se, tovariš komandant, da je bil res. Verjetno bodo tudi 
tokrat Italijani objavili imena. Ljudje so razburjeni. Pravijo, da jih pride še 
nocoj precej v partizane. Celo tisti najbolj vneti zagovorniki Italijanov so 
ogorčeni ob teh zločinih.

MILAN: Torej je le res. Še to, še oče! Oba naenkrat! Strašno! Saj je komaj 
mogoče verjeti, da se toliko gorja naenkrat zvali na človeka. Kako kruta je uso-
da! Preveč nam nalaga včasih. Nečloveško nas preizkuša in ne pozna meja ...

VODJA: Še nekaj moram povedati. Ljudje pravijo, da je pri vseh teh žrtvah 
imel vmes svoje prste lesni trgovec, Bajuk, italijanski plačanec in izdajalec. 
On se znaša nad svojimi sovražniki in podpihuje italijansko nasilnost. Tudi 
tvoj oče in tvoja mati sta njegovi žrtvi.

 
MILAN(zaškrta z zobmi): Samo naj mi pride v pest! Prekleti izdajalci! Kot 
da ni že dovolj tujih rabljev!
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VODJA: Slišal sem praviti, da hodi ta Bajuk večkrat v vas k nekemu dekletu 
iz okolice. Ali ga smemo iti počakat? Če dobimo tega izdajalca, bomo pre-
prečili, da bi še naprej spravljal naše ljudi v nesrečo. Njegova kazen bo svarilo 
vsem podobnim ničvrednežem!

MILAN: Veseli me, tovariši, da ste pripravljeni to storiti zame in za našo 
stvar. Strinjam se s predlogom. Janko, ti prevzemi vodstvo te akcije.

PARTIZAN: Ej, Janko je kaj primeren za tako stvar.

MILAN: Tovariši, pojdite k večerji in odpočite se! Janko, izberi pet tovari-
šev za akcijo. Zavedajte se, s kom boste imeli opravka. Bodite drzni, vendar 
previdni! Pohitite! (Janko pozdravi in odide. Ostali za njim, razen Majde.) 

MILAN (trpko): Vidiš, Majda, tako sem izgubil vse, ki so mi bili najdražji, 
vse, na katere sem bil najbolj navezan. Kaj hiša, kaj domačija! Izgubiti očeta 
in mater, najbrž tudi ljubo sestro, in to na kakšen način! Kako je to strašno in 
nečloveško! Tako ostaneš naposled sam in izgubiš voljo do življenja!

MAJDA: Kaj govoriš! Saj nisi sam! Mi vsi smo s teboj, tvoji tovariši in tova-
rišice. Vsi te imamo radi, kot dobrega borca in prijatelja. Jaz pa še bolj, kot 
brata, bi lahko rekla.

MILAN: Res si mi tako blizu, Majda, kakor rodna sestra. Kadar mi je hudo, 
takrat to najbolj občutim. Takrat me vselej spodbudi tvoja beseda. Ne vem, 
kako je prišlo do tega, do te bližine, da me ravno ti najgloblje poznaš in ra-
zumeš.

MAJDA: Tako dober si in pošten, odkrit in pogumen! In vendar ti sreča ni 
naklonjena!
 
MILAN: Pustiva to, Majda. Hvaležen sem ti za tvojo skrb in prijateljstvo. 
Tudi jaz ti bom vračal oboje. Veš, ko sem odhajal, sem pustil v trgu svoje de-
kle, Lido. (Majda se odmakne.) Komaj sem prišel iz Italije, sem takoj odšel v 
hribe. Ni razumela prav mojega odhoda. Pravzaprav sva se razšla. Toda kljub 
temu se tolikokrat spomnim in pomislim, ali ni bilo vse to prehudo zanjo. 
Rad bi vedel, kako je zdaj njej, čeprav sem že slišal, da jo pogosto videvajo v 
družbi Italijanov. Ne vem, zakaj ravno tebi pripovedujem o tem. Ti si nekako 
edini človek tu v taboru, ki sem mu pripravljen razkrivati ta svoja čustva. 
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Saj sem jih potisnil prav na dno srca, da me ne motijo v borbi. Toda danes 
sem doživel toliko hudega, da ni nič čudnega, če me je premagala otožnost. 
Pomisli: izgubiti dom, drage starše, vse hkrati in na tako strahovit način! Ali 
je kaj čudnega, da sem tako zelo prizadet in me zmaguje bolečina?

MAJDA: Nihče drug ne bi tako možato prenesel takega udarca, kakor si ga 
ti. To smo čutili vsi, ki te dobro poznamo. To čutijo najbolj tovariši, ki so ti 
v dokaz ponudili svoje maščevanje.

MILAN: Res, rad imam te svoje stare borce.

MAJDA: Vidiš, še bomo skupaj delali akcije! Ob misli na vse to gorje se bo 
vsakdo še bolj odločno pognal v boj ob tvoji strani! Moraš živeti, za borbo, 
za delo, za maščevanje!

MILAN: Majda, res ne vem, kdo bi mi v tem hipu še znal tako ublažiti 
bolečino kakor ti.

MAJDA: Morda Lida?

MILAN: Ne vem, najbrž ne. Ti me mnogo bolje razumeš in več nesebič-
nega čustva je v tebi, ki si mi kakor sestrica!

MAJDA: Veseli me, da sem ti tako blizu. Vendar ne smeš pozabiti na Lido 
zaradi mene! Saj že dovolj trpiš v razdvojenosti! Ne muči se več z bolečino! 
Pomisli na tovariše, ki sočustvujejo s teboj. Ti bodo maščevali tudi tvoje 
trpljenje. Po tem pa pridejo spet novi, lepši dnevi za vse nas! Pozdravljen!

MILAN: Zdravo, Majda, in hvala ti!
 
(Majda odide, Milan obstane za hip, potem odide na drugo stran. Pesem: Kot 
žrtve ste padli ...)
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5.  SLIKA

(Milan, komisar, zaslišijo se klici: Dobili so ga! Tukaj je!)

JANKO (s patruljo in ujetnikom): privedli smo ujetnika. Mimogrede smo 
ga sneli, tik pred nosom Italijanov, njegovih zaščitnikov. To se mu zdi zelo 
za malo. Vendar zdaj ne protestira več. Lahko nam bo marsikaj zanimivega 
povedal.

MILAN (ob mizi): Dobro, Janko, lepo si to izpeljal. Tovariši, izberite ba-
taljonsko sodišče. Vsaka četa naj izvoli svojega porotnika. Trije naj ostanejo 
pri ujetniku na straži. Odvežite mu roke. Pustite ga bliže.

BAJUK (pristopi k mizi): Smrt fašizmu, gospodje!

KOMISAR: Kako »Smrt fašizmu«? Nesramnež! Ali nisi bil prav ti najbolj 
vnet agent fašizma? Marš nazaj! Pozdravi, kakor si pozdravljal Italijane!

(Bajuk pristopi s fašističnim pozdravom, z dvigom roke.) 

MILAN: Tako, tako, to se ti bolj poda. Nisi si mislil, da se bomo tako 
kmalu videli, kaj ne? Ampak vedno pride ura obračuna, prej ali slej. Kje 
imaš svoje dokumente?

BAJUK: Gospodje so jih vzeli prejle (pokaže na stražarja).
STRAŽAR: Le ti pusti gospode. Sicer tovariši nam res ne moreš reči. To-
variš komandant, tu so njegovi papirji.Tudi nekaj pisem je zraven. (Milan 
vzame dokumente in jih prebira.)
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KOMISAR: Kar na kratko povej, koliko imaš žrtev na vesti, kaj vse si po-
čel za fašiste. Saj vse vemo sami. Pa vendar bi rad slišal to še iz tvojih ust. Ali 
se čutiš krivega? Kaj si misliš sam o sebi? Si izdajalec ali ne?

BAJUK (preplašeno): Gospod, jaz vem sicer, da nisem nedolžen. A prav 
tako, kot sem do zdaj škodil partizanom, lahko odslej tudi pomagam in 
popravim vse. Vse vam bom povedal po pravici. Za vas bom delal, samo 
pustite mi življenje.

MILAN(plane): Kaj imaš tu? Od kod to pismo? Kdo ti ga je dal? Signorina 
L. F. Kaj to pomeni? Za koga je to?

BAJUK (pogleda pismo): Ah, to mi je dal neki oficir za svojo ljubico, ki se 
je hoče znebiti. Prosil me je, naj stopim do nje in jo potolažim.

MILAN: Kateri oficir?

BAJUK: Neki marešalo Margaretti, karabinjer.

KOMISAR: In kdo je ta ljubica? Slovensko dekle?

BAJUK: Iz našega trga je, Podgradnikova Lida.

MILAN (plane k njemu): Lida? Govoriš resnico? Lažeš, lažeš! Lopov!

BAJUK: Kaj bi lagal, gospodje. Dobro poznam te stvari. Včasih sem moral 
oficirjem napraviti tudi kakšno tako uslugo, biti za posrednika. (Cinično.) E, 
bili so res pravi mojstri za ženske. Tudi Lido so spridili. Menda je imela fan-
ta v hribih in ta tenente jo je toliko časa hodil tolažit, da jo je čisto preslepil. 
Lahkoverne so naše punce. Zdaj se je hoče znebiti, ker nori za drugo.

KOMISAR: Kaj vse si prodajal okupatorjem, celo dekleta! Izvržek!

BAJUK: Saj veste, gospodje, služba je služba.

MILAN: Odpeljite ga proč, da se ne spozabim in ga ne zadavim!

KOMISAR: Odpeljite ga, pridem takoj za vami na zaslišanje.
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MILAN (po nekaj nervoznih korakih in razmišljanju): Slobodan, jaz ne 
bom sodeloval na zaslišanju. Preveč sem osebno prizadet. Ne bi mogel biti 
zbran in pravičen. Si ga slišal, kaj je povedal o Lidi. Lahko bi me zapeljala 
bes in bolečina, da bi zgrabil tega lopova in mu sam pognal kroglo v glavo! 
Pa vem, da se moram obvladati. Toda hudo je! Ali res ne bo konca, se bo res 
zvalilo name vse gorje, ki ga premore usoda? Prekleto, človek bi znorel!

KOMISAR: Pomiri se, Milan. Res je hudo, če se ti naenkrat podrejo sanje 
o ljubezni in sreči. A povem ti, Milan, morda je še bolje tako. Morda je prav, 
če ti usoda odkrije vso neizprosnost življenja, da te pripravi na nove udarce. 
Zdaj vsaj veš, kako boš moral biti močan, če hočeš do konca ostati tudi v 
sebi zmagovalec. Usoda nas tepe tako neusmiljeno pač zato, da nam pomaga 
zabrisati vse, kar je ostalo sebične misli na samega sebe. Vse, kar nam je tlelo 
zgolj osebnega v duši, raztali plamen bolečine in prekali v eno samo jekleno 
voljo, da se je zmožna zoperstaviti usodi z nadčloveško močjo in je sposob-
na na nečloveške žrtve za velike cilje. Milan, zdaj grem na zaslišanje. Kakor 
bom jaz razčistil s tem lopovom, tako ti obračunaj s preteklostjo. Ne razjedaj 
se in ne predajaj obupu! Saj vem, da ti ni lahko! Zdravo!

MILAN: Hvala, tovariš! (Potem sam zase.) Da, da, res mi ni lahko.

(Pride Majda.)

MAJDA: Milan, ti ne greš na zaslišanje ujetnika? Tvoj najhujši sovražnik je 
bil. Starše ti je ugonobil, dom in sestro. Te ne mika maščevanje?

MILAN: Tudi brez mene bo dobil lopov, kar mu gre. Njegova kazen ne 
bo le moje osebno maščevanje. Moje bolečine itak ne more utolažiti kri tega 
ničvredneža. Veš, Majda, danes sem še za eno spoznanje bogatejši. Pomisli, 
tak lopov, tak pokvarjenec ti lahko pove v obraz, da se je tvoje dekle spečalo z 
Italijani! Takšen izvržek ti mirne duše lahko pljune na zadnji košček skritega 
čustva, na nekaj, kar si vedno imel za vzvišeno in sveto! Ti strga kopreno z 
največje skrivnosti, ki si jo čuval in nosil s seboj, potem pa pod njo najdeš, 
namesto dragocenega bisera, le košček razbitega stekla!

MAJDA: Milan, dobro razumem tvojo bolečino. Rada bi ti jo pomagala 
preboleti. Glej, Milan, vse do danes nisem hotela govoriti s teboj o tem. Mi-
sel, da bi posegla med tebe in Lido s svojim prijateljstvom, me je zadrževala, 
da sem dušila svoje čustvo kot nekaj nemogočega in nedovoljenega. Danes, 



48  BOREC 685–689
REVIJA ZA ZGODOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJIŽEVNOST



ko te vidim tako razdvojenega in zapuščenega, pa ne morem drugače. Mo-
ram ti povedati, Milan, da bi ti bila rada več kot samo tovarišica. Rada bi 
ti z ljubeznijo in nežno skrbjo potešila žalost, ki te razjeda. Ne razumi me 
napačno, Milan! Ne ponujam se ti kot ženska, rada bi ti nadomestila one, 
katerih ljubezen tako zelo pogrešaš. Rada bi le, da bi ne bil več tako sam 
in zapuščen. Rada bi ti pomagala v bolečini in žalosti, ti vrnila veselje do 
življenja. Tudi meni je hudo za tebe!

MILAN: Majda, čutil sem že, da me spremlja tvoja nežna skrb in dobrota. 
Kolikokrat mi je to dajalo moči in spodbude! Bila si mi prav gotovo več 
kot samo tovarišica. Toda, ker sem hranil misel na Lido, nisem nikoli pustil 
temu plamenčku v duši, da bi se razplamtel v ljubezen. Slepomišenje sovra-
žim in tudi do samega sebe sem neizprosen in trd. Zdaj je to čustvo ostalo 
edini žarek v moji duši. V razboleli notranjosti kljubuje viharjem bolečin! In 
toplo mi je ob njem. Morda se bo ta ogenjček razplamtel in mi razsvetlil to 
pošastno temo v mojem srcu. Majda, resnično, pozabiva bolečino in gren-
kobe! V bodočnost upriva pogled in živiva s sedanjostjo. Ne mogel bi ti zdaj 
reči, da te imam rad. Prehudo sem razdvojen in strt. A resnično čutim, da si 
ti edina, ki ima moč odklepati globine mojega srca. Majda, naj bo vseeno ta 
trenutek in stisk najinih rok posvetitev najine povezanosti!

MAJDA: Milan, res posvetitev, brez ozira na to, da živiva v najbolj brezsrč-
ni vojni vseh časov! (Držita se za roke, zaslišijo se klici: Zbor bataljona, sodba, 
priprave na izvršitev!)

MILAN: Ali slišiš? Zdi se mi, da že razglašajo obsodbo. Čuj!

GLAS ZA ODROM: ... je kriv, da je v službi največjih sovražnikov slo-
venskega naroda, fašističnih okupatorjev, izdal svoj narod in kot italijanski 
agent vršil zločine nad svojimi lastnimi ljudmi. S svojim izdajstvom je kriv 
številnih zločinov in nasilja, ki so bili izvršeni po njegovih ovadbah nad 
nedolžnimi slovenskimi prebivalci in njihovim imetjem. Kriv je za sedem 
smrtnih žrtev in trpljenje več kot šestdeset nedolžnih ljudi, ki zaradi njegove 
ovadbe ječijo in umirajo v italijanskih zaporih. Po priznanju teh zločinov 
je sodišče soglasno izreklo sodbo in obsodilo zločinca na smrt. Kazen bo 
izvršena takoj, pred vsem bataljonom. Smrt fašizmu – in fašističnim izda-
jalcem!

(Milan in Majda nemo poslušata izrek kazni.)
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MILAN: Tudi kazen bodo izvršili brez mene. Poslušaj, so gotovo že pri-
pravljeni.

(Iz ozadja se slišijo povelja. Nato zamolkel strel.) 

MILAN (po kratkem premolku): Končano! Vidiš, tako kratek hip zadostu-
je, da ugasne življenje človeka. Smrt v borbi je nekaj drugega. V borbi sem 
že dostikrat gledal smrti v oči, toda tole me je pretreslo čisto drugače.

MAJDA: Dobro, da nisva navzoča. Tudi jaz tako nerada gledam takšno 
smrt, čeprav me v borbah nikoli ni strah. Milan, kar groza me je, če pomi-
slim, da sva se midva našla skoraj v istem trenutku, ko se je oni tam zgrudil. 
Pa čeprav je bil zločinec! Ah, kako blizu sta v našem življenju ljubezen in 
smrt!
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6.  SLIKA

(Priprave za veliko akcijo, zavzetje utrjene postojanke. Partizani, komisar, Mi-
lan, Majda v živahnih pogovorih. Borci čistijo orožje.)

PRVI PARTIZAN: Ali je hudo utrjena postojanka?

DRUGI: Precej. Treba jih bo presenetiti in zažgati poslopje.

PRVI: Za nas bombaše bo posla dovolj.

TRETJI: Če uničimo to postojanko, bo konec oblasti Italijanov in belih v 
vsej dolini. To jim bo nagnalo strah v hlače!

PRVI: Kdo bo vodil bombaše?

TRETJI: Sam komandant. Kadar gre tako zares! Ni zlodej, da gredo fantje 
za njim kot ose in da jih noben vrag ne ustavi.

PRVI: Bo šla Majda spet z bombaši v boj?

TRETJI: I, seveda. Prva se je javila.

DRUGI: Saj veš, da gre vedno z njim. Ni bilo še juriša, da bi hotela ostati 
zadaj. Čudovito dekle! Ogenj, ti rečem. In kako ti gre naprej, kot da se je ne 
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prime svinec! Če skoči Milan naprej z bombo v roki, jo samo poglej, kako 
se bo pognala še ona. Saj je ne prepoznaš več! Tisto mehko, prijazno dekle, 
ki ne zna reči žal besede nikomur, naenkrat zažari, vztrepeta in plane kot 
začarana! Marsikaterega fanta poseka!

TRETJI: Tebe že!

PRVI: Pa mislim, da še koga drugega. Nekaj izrednega je.

TRETJI: Res, res!

MILAN: Mitraljezci naj vzamejo dovolj municije. Bombaši naj dobijo več 
bomb kot po navadi. Pazite na tiste tri težke mine, predelane iz avionskih 
granat, ki niso eksplodirale. Rabili jih bomo za rušenje zidu.

KOMISAR: Tovariši bombaši, naprej, da si razdelimo bombe!

(Borci prihajajo. Komisar jim deli bombe. Pride tudi Majda in si napolni tor-
bico. Potem pristopi k Milanu, ki jo je ves čas opazoval.)

MAJDA: Danes jih bom rabila nekaj več. Posla bo dovolj.

MILAN: Da, Majda. Od današnje akcije je odvisno, kdo bo gospodar do-
line, Italijani in beli ali mi. Zato moramo uspeti.

MAJDA: Nekaj mi pravi, da bomo uspeli. Nikoli me ne vara slutnja. Ven-
dar mi je nekako tesno pri srcu, pa prav zdaj, ko sem tako srečna. O, ne, ne 
bojim se! Skrbi me le, da se ne bi kaj pripetilo tebi, Milan. Bodi previdnejši 
kot navadno! Ne izpostavljaj se tako predrzno!

MILAN: Beži, beži, saj se mi ne more nič zgoditi. Če pa padem – saj veš, 
da se nikoli nisem bal smrti.

MAJDA: Ne, ne, Milan, ne govori tako! Moraš ostati! Ne smeš pasti že 
zato, ker te potrebuje naša stvar. Za kom bi šel bataljon s takšnim zaupa-
njem kakor za teboj? Ti ga vodiš že od prvih dni, od uspeha do uspeha. Pa 
tudi za to moraš živeti, da se ti izpolni vse tisto, za kar te je do zdaj ogoljufala 
usoda. Da se ti nasmehne še sreča, tako kot te je do zdaj trlo gorje. Veš, na 
koga sem se spomnila danes? Na Ivana. Tako živ mi je prišel pred oči. Nekaj 
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dni pred smrtjo nam je še bral svojo pesem, v kateri je izrazil svojo zadnjo že-
ljo. Če padem, me pokopljite na našem vrtu, med rožami in cvetjem! Ponoči, 
ko se je priplazil domov, pa so ga obkolili fašisti. Ko je skočil z okna na vrt, 
ga je zadela krogla. Nikdar ni slutil, siromak, da se mu bo tako hitro in tako 
dobesedno izpolnila želja.

MILAN: Čutil je smrt. To se mu je zadnje dni poznalo že v obnašanju. 
Tako je bil zamišljen in tih. Čudno je to. Stari partizani čutijo smrt nekaj dni 
poprej ... 

MAJDA: Milan, tudi v najinem življenju lahko lepega dne najin vsakdanji 
pozdrav ostane poslednji. Zato bi te prosila nekaj, Milan, pa ne bodi hud in 
ne smej se mi. Sama ne vem, kaj me je to prijelo ravno danes. Poslušaj! Tako 
te imam rada! Upam, da te s svojo ljubeznijo nikoli nisem ovirala pri izvrševa-
nju dolžnosti, kajne? Saj nisva iskala strasti in užitkov, ampak sva le združila 
svoje moči in dopolnjevala drug drugega. Zato te prosim tudi to: če bi se mi 
ravno kaj zgodilo in me odtrgalo od tebe, ne daj, da bi te žalost in bolečina 
upognili. Hudo bi mi bilo še v grobu, če bi vedela, da si zaradi mene nesrečen 
in strt. Naša borba te potrebuje vsega in močnega. Ali mi obljubiš, Milan?

MILAN: Seveda ti obljubim, Majda. Toda zakaj takšne misli? Saj veš, da se 
je zdaj vse moje zadnje upanje oklenilo Tebe in da mi ravno ti daješ moč in 
oporo pri izvrševanju mojih dolžnosti. Res, ne morem si predstavljati tega 
trdega življenja brez tebe. Ah, kako bo lepo, ko se nama bo nekoč odprla vsa 
sreča, brez pridržkov in negotovosti. Tudi za to misel je vredno živeti.

(Približa se komisar, za njim partizani.)

KOMISAR: Milan, treba se bo pripraviti za odhod!

MILAN: Res, zbor! Vse štiri čete v stroj!

(Partizani se postrojijo. Tudi Milan opasuje orožje in bombe.)

MILAN: Bombaši, naprej! (Bombaši se zvrstijo pred ostale. Majda med prvimi.) 
Tovariši! 

Nocoj se bo odločilo, kdo bo gospodar doline, Italijani in belogardisti ali 
mi. Oči našega prebivalstva so uprte v nas, da jih rešimo tega zla. Zato mora-
mo uspeti, moramo zmagati. Tovariši! Naloga ne bo lahka. Samo s skrajnim 
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junaštvom ji bomo kos. Akcije posameznikov in ves načrt akcije smo preu-
čili. Vsakdo naj izvrši to, kar mu je naloženo, in naj prekosi samega sebe. Ko 
sine zora, ne sme od postojanke ostati niti zid. Tovariši, ali bo postojanka 
padla?

VSI: Seveda bo, mora! 

MILAN: Tako je, tovariši! Torej naprej! Za našo zmago! 

(Najprej glasovi: Prva četa, naprej! Bombaši, naprej! Druga četa ... Nato pesem: 
Naša četa v boj, boj ...) 
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7.  SLIKA

(V gozdu. Dva partizana kopljeta grob. Zraven se pogovarja skupina partiza-
nov.)

PRVI: Prav nič se ne veselim te zmage. Predraga je. Plačana je z Majdino 
krvjo.

DRUGI: Nikoli mi ni bilo tako težko pri srcu, niti ob najtežji uri.

TRETJI: Jaz pa mislim, da smo jo že maščevali. Da ste videli, kako je Mi-
lan planil v sobo s pištolo nad nje! In vdrli smo za njim, kot da se je tudi v 
nas prelil njegov bes. Saj nam ni ušel nobeden.

PRVI: Ali je hudo ranjen Milan?

DRUGI: Strel skozi levico in nekaj drobcev v rami. Še srečno jo je odnesel. 
Zdravnik pravi, da ne bo hudega. Toda leži in ne bo mogel niti na Majdin 
pokop.

TRETJI: Imel sem vtis, da prav išče smrt, da zato tako divja in se izpo-
stavlja.

DRUGI: Tako ga je pretresla Majdina smrt! Kar pobesnel je. Oči so mu 
divje skočile iz jamic, potem pa je tolkel okrog sebe, dokler se ni zgrudil.
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PRVI: Takrat pa je bilo že konec boja!

ČETRTI: A kako se je pravzaprav zgodila ta nesreča, ki je povzročila Maj-
dino smrt? Mi, ki smo napadali z druge strani, smo mislili, da vam gre vse po 
sreči. Kar naenkrat ste bili v prvem nadstropju.

PRVI: Saj je tudi šlo. Presenetili smo stražarja in ga podrli, še preden je utegnil 
streljati. Planili smo k vratom in oknom. Bombaši so že pripravljali bombe. 
Med njimi tudi tisto mino iz avionske bombe. A nismo vedeli, da so v posto-
janki prav zadnje dni od znotraj utrdili okna. Tako se je težka mina, ki je bila 
že prižgana, odbila od pregrade in je padla nazaj med bombaše, ki jih je vodil 
Milan. Raztrgala bi vse, še preden bi utegnili odskočiti. V tistem hipu pa se 
je Majda pognala naprej in se vrgla na mino, da jih zaščiti s svojim telesom. 
Strahotno jo je razmesarila eksplozija. Nas pa je pritisk podrl in omotil. Že sem 
pomislil: Izgubljeno je. Poraz! A takrat je divje zakričal Milan: Na juriš! Tako 
zatuli ranjena zver, ko se požene v naskok. V tistem trenutku se je dvignil in 
planil naprej k vratom pod točo krogel. V naslednjem trenutku so se že razlega-
le njegove bombe v notranjosti hiše. Planili smo za njim v vežo in na stopnišče, 
potem pa je šlo od sobe do sobe. Ko sem se znašel tik za Milanom, sem opazil, 
da mu iz suknjiča teče kri. A on je kot pošast planil v zadnjo sobo s pištolo in 
bombo. Nobeden tam ni ostal živ. Majdina žrtev nam je prinesla zmago.

(Vsi obmolknejo. Vtem pride komisar Slobodan.)

PRVI GROBAR: Tovariš komisar, izbrala sva ji za grob prostorček na robu 
tega gozda. Počivala bo lepo.

DRUGI: To stoletno drevje bo vsrkalo vase ostanke njenega trupla in v nje-
govem vejevju bo živela naprej. Kadar se bo zjasnilo, se ji bo tja do Triglava 
in Kamniških planin razgrnil pogled na slovensko domovino.

KOMISAR: Prav, prav, tovariši! Zaslužila je to naša Majda.

(Zbirajo se borci, pripravljajo se na pokop.) 

KOMISAR: Mirno! (Vsi obstanejo okrog groba. Prinesejo truplo, zavito v 
zastavo, in ga položijo v grob. Komisar pristopi k jami.)

Tovariši, tovarišice, nekdo drugi bi bil bolj poklican, da spregovori v zadnji 
pozdrav naši dragi Majdi. Toda njen ranjeni junak ne more priti po slovo. 
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Poslovili se bomo od nje sami, kot Majdini zvesti bojni tovariši. Vsem 
nam je neskončno hudo, Majda, ko se poslavljamo od tebe. Pa vendar je 
v tej bolesti tudi toliko svetlega čustva, kakor bi sonce posijalo skozi naše 
solze. Tvoj čudoviti zgled plemenite žrtve nam ožarja spomin nate in nam 
bo ostal neizbrisen in svež za vselej. Čeprav nam je hudo, da te ni več, bo 
spomin nate tako živ in svetal, da nam bo dajal spodbude in moči v naj-
težjih preizkušnjah. Naša pot gre naprej, iz borbe v borbo, po trnjevi poti 
k zmagi. Od časa do časa se bomo, utrujeni in potrebni tolažbe, ustavili 
ob tvojem grobu. In skozi šumenje stoletnega drevja nam boš mehko spre-
govorila v spodbudo. Spomnila nas boš svoje velike ljubezni do te trpeče 
zemlje, ki te zdaj toplo zagrinja vase, spomnila nas boš svoje plemenite 
žrtve in junaškega zgleda. Kakor od studenca čudežne moči bomo odhajali 
od tebe, potolaženi, z novo gorečo borbeno pripravljenostjo in junaštvom v 
srcu. Počivaj v miru, Majda, v zemljici, za katero si se tako nesebično žrtvo-
vala! Mi, ki smo še ostali, ti svečano obljubljamo, da bomo vse svoje moči 
posvetili naši sveti borbi in da ne bomo odnehali prej, dokler ta zemlja ne 
bo svobodna in srečna.

(Vsuje prve grude zemlje v grob. Vtem izmučen glas izza odra.) Počakajte, 
počakajte!

(Med partizani vznemirjenje. Glasovi.) Milan, Milan prihaja. Tudi on! Kako, 
da je zbral toliko moči?
 
(Milan s težavo pristopi, obvezan preko ramena, z levico v povoju. Tišina.)

MILAN: Počakajte, tovariši, počakajte! Majdo pokopavate! Ali veste, kaj 
pokopavate z njo? Vsa moja čustva, vso mojo ljubezen boste zagrebli z njo. 
Tovariši, oprostite, da si lastim vso bolečino! Saj vem, da nisem edini, ki 
mu je hudo ob tem grobu. Majda je padla. Ne samo zame. Za vse nas. Z 
njeno krvjo smo zapisali to zmago. Sama se je žrtvovala za naša življenja. Ne 
moremo ji več izraziti naše hvaležnosti. Ne sliši več naše hvale in ne naše 
bolečine. Toda njen zgled nam ukazuje, da mu sledimo, da mu ostanemo 
zvesti! Obljubil sem Majdi, da se ne bom pustil premagati bolečini in obu-
pu. Čutila je bližino smrti in me je zavezala, da se bom boril naprej enako 
odločno in neomahljivo. Storil bom to. Majda mi je pokazala dokončni 
smisel življenja in smrti. Odslej bom živel edino še za borbo, do tistega dne, 
ko bo svobodna ta zemlja, ali ko bom našel v njej tudi jaz svoj večni mir. 
Ostajam samo še brat vsem tistim, ki so nesrečni in ki jih tare usoda. Živel 
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bom samo še zato, da jim pomagam k odrešenju in zmagi. Tovariši, lepa je 
smrt in bolečina, če prinaša drugim vstajenje! 

Majda, počivaj v miru. Ko bo svoboda, ti pridem povedat na grob, da je 
izpolnjen smoter tvoje žrtve in vsega našega partizanskega trpljenja.

(Pesem: Sprejmi, zemlja, žrtve vase ... mehko ji pokrij vse rane …) 
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8.  SLIKA

(Tabor v gozdu, šotori, skupine partizanov v pogovorih, slišijo se oddaljeni streli.)

PRVI PARTIZAN: Kaj pomeni to pokanje z vseh strani?

DRUGI: Ali bo spet hajka?

TRETJI: Tako neurejeno poka od vsepovsod, da res ne veš, kaj se dogaja. 

ČETRTI: Čudno bi bilo, da bi se Italijani spet upali kje napadati, saj so 
zadnje čase že večkrat dobili hudo lekcijo.

DRUGI: Komandant je poslal izvidnice na vse strani. Kmalu bomo izve-
deli. Pa so v zadnjem času res čudni ti Italijani. Enkrat ponujajo premirje, 
drugič se spet tolčejo kot vragi. Radi bi imeli mir, a zaradi dveh poblaznelih 
voditeljev umirajo na vseh frontah.

(Prav v bližini se začujejo streli. Borci planejo pokonci.)

PRVI: Kaj je? Kdo strelja? K orožju!

DRUGI: K orožju!

TRETJI: Kaj se vendar dogaja? Kje so Italijani?
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(Klic iz ozadja.) Tovariši, Italija je položila orožje. Naši streljajo od veselja! 
Italijani so se predali zaveznikom!

(Vsi pokonci.) Je to mogoče? Je to res?

(Prihiti komisar.) 

KOMISAR: Res je, tovariši, Italija je kapitulirala. Pravkar so prinesli to 
novico kurirji iz štaba divizije. Naše enote zasedajo bunkerje in že razorožu-
jejo Italijane.

(Klici veselja, objemanje in poljubovanje, splošno navdušenje.)

DRUGI PARTIZAN: Kaj pa bela garda in plavi?

KOMISAR: Ti so zdaj izgubili svoje gospodarje. Zbegani so. Nekaj se jih 
je zateklo v utrjene postojanke. Naši jih že oblegajo. Zdaj smo zaplenili 
Italijanom tudi težko orožje, topove in havbice. Odklenkalo jim je, razboj-
nikom! Tovariši, dobili smo povelje. Takoj moramo v dolino, da zasedemo 
trg, razorožimo posadko in razrušimo bunkerje ob železnici. Komandanti in 
komandirji! Zberite borce in pripravite se na pohod!

(Nastane veselo vznemirjenje, radost, zbiranje, klici po četah. Prikaže se Milan 
kot komandant brigade.)

MILAN: Tovariši, pohitite! Prišel je naš veliki trenutek. Na svoja mesta. 
Gremo, gremo!

(Partizani se postrojijo popolnoma opremljeni, z zastavo na čelu.)

MILAN (komisarju): Vidiš, zdaj gremo v dolino, gremo v trge in mesta! 
Tam nas čaka orožje, nas čakajo naši ljudje!

KOMISAR: Milan, pomisli, zdaj bi šel lahko domov!

MILAN: Kam? Domov? Ne, nimam doma, nimam nikogar več! Moj dom 
so ti širni gozdovi. Ne bom se jim izneveril!

KOMISAR: Ali boš šel k Majdi na grob, da ji poveš to novico?
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MILAN: Ne, ne! Ni še prišel tisti trenutek. Boj še ni izbojevan. Še bo treba 
naporov in žrtev, morda še več kot do sedaj. Še se bomo tolkli s Švabi, čeprav 
čutim, da ni več daleč prava zmaga. Smo pripravljeni? (Stopi pred vrsto.) 

Dragi tovariši in tovarišice, borci in borke! V nekaj urah bomo zasedli 
kraje, ki jih je skoraj dve leti tlačila peta tujih zatiralcev in njihovih doma-
čih hlapcev. Po dolgih, težkih mesecih se bomo spet vrnili v rodne vasi in 
mesta, v svoje domove. Ubogi ljudje, ki doslej niso smeli niti spregovoriti 
našega imena, nam bodo vsi srečni pohiteli nasproti. V teh trenutkih se 
bodo izpolnile tiste sanje, za katere so dve leti padali naši najboljši tovariši 
in tovarišice, naši najhrabrejši borci. Brez njihovih dragocenih žrtev, krvi 
in ran mi danes ne bi bili zmagovalci. Njihova trupla počivajo v vseh naših 
prostranih gozdovih. Tisto drevje jim bo danes prineslo odmev naše pesmi 
in vriskov iz osvobojenih dolin. Ti jim bodo povedali, da njihova kri ni bila 
prelita zaman. Tudi tam v dolini bo marsikdo od nas obstal pred razvalinami 
svoje rodne hiše, pred grobovi tistih, ki so mu bili nekoč najdražji. Začutil 
bo, kako trda je bila pot, ki jo je moral do danes prehoditi naš narod. Treba 
je bilo resničnega junaštva, nečloveških naporov in bridke samoodpovedi, 
da je zdržal vse to strašno trpljenje!

Tovariši, tovarišice, preden zapustimo te gozdove, ki so nas v najtežjih tre-
nutkih jemali v svoje skrivnostno varstvo, je naša dolžnost, da se oddolžimo 
spominu tistih, ki tukaj počivajo, ker so vložili svoja mlada življenja v teme-
lje naše nove bodočnosti. Za trenutek naj se vse naše misli molče poklonijo 
njihovemu spominu!

(Po kratkem molku.) Večna slava padlim junakom in junakinjam!

VSI: Slava!

MILAN: Tovariši, tovarišice, padla je okrutna fašistična Italija. Dobljena 
je prva velika zmaga in zagotovljen dokončni boj. Toda še je pred nami nov 
nasprotnik, nič manj nevaren, nič manj divji in surov. Še enkrat bodo naše 
sile stavljene na preizkušnjo, preden nam za vselej zasije svoboda. Vendar 
v ta zadnji boj gremo že oboroženi z novim orožjem. Ne samo s tistim, ki 
smo ga zaplenili italijanski vojski, ne samo s puškami, topovi in mitraljezi. 
Naše glavno orožje je zdaj tista vera, da trdi poti trpljenja in žrtev sledi ve-
ličastni trenutek zmagoslavja. Mi, partizani, smo spoznali v tej borbi, kaj 
je zmaga? Mi vemo, da zmaga ni v marmorju, da zmaga ni v spomenikih, 
ne v zmagoslavni himni in vrisku tistih, ki dočakajo ta veliki trenutek. Mi 
vemo, da zmaga pomeni potoke krvi in tisoče krvavih ran. Razmesarjena 
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trupla in stok umirajočih. Mi vemo, da pomeni nečloveške napore in skraj-
no samoodpoved, blato in sneg, bolezen in glad, ožuljene noge in od dolgih 
neprespanih noči krvave oči ... Mi dobro vemo vse to. A vemo tudi, kaj 
pomeni poraz! Zato, tovariši, smo doslej trdno in brez oklevanja korakali 
preko vsega trpljenja! Zato, tovariši, nas od zmage ne more odvrniti nobena 
sila, noben sovražnik. Ni več daleč trenutek, ko bo za vse trpljenje in žrtve 
posijala našemu izmučenemu narodu zarja svobode in nove, srečnejše bo-
dočnosti.

Tovariši, pozdravimo zastavo, ki nas je vodila vse doslej v naših bojih, od 
zmage do zmage, ki se je sklanjala nad grobovi naših padlih in ki bo v zma-
goslavnem pohodu preko osvobojenih dolin in mest povedla ves naš narod 
v zadnji, odločilni, težki boj!

(Sledi pozdrav zastavi, ki se konča s pesmijo: Naprej, zastava slave!)





62  BOREC 685–689
REVIJA ZA ZGODOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJIŽEVNOST







63  BOREC 685–689
REVIJA ZA ZGODOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJIŽEVNOST



MIKLAVŽ KOMELJ

OB OBJAVI NEZNANE 
PARTIZANSKE IGRE 

BOGDANA OSOLNIKA

Pri preučevanju simbolnih artikulacij slovenskega – in vsega jugoslovanske-
ga – antifašističnega narodnoosvobodilnega in revolucionarnega boja 1941–
1945 me vedno znova navduši spoznanje, kako te simbolne artikulacije, 
nastale v boju za novi svet, same oblikujejo neki svet – ki ima kljub temu, 
da ga časovno zamejuje kratko obdobje štirih let, svojo neizmernost. Tu se je 
res dogajal »preskok kvantitete v kvaliteto«: množičnost simbolne produkci-
je kaže, da je tako rekoč vse ljudi, ki so se aktivno pridružili osvobodilnemu 
in revolucionarnemu gibanju, na različne načine zajela ustvarjalna nuja – s 
tem pa postaja ta produkcija že sama po sebi nova kvaliteta. Danes je po 
zaslugi dolgoletnega raziskovalnega projekta pod vodstvom Borisa Paternuja 
in s tem povezane znamenite antologije v štirih zvezkih vsakomur, ki ga to 
zanima, omogočen pregled nad pesništvom tega časa. A podobno raziskavo 
in sorodno antologijo bi bilo mogoče narediti tudi za dramatiko oziroma 
scensko-uprizoritveno umetnost – in tudi tu bi nas verjetno osupnila količi-
na tekstov, ki so nastali v času, ko se je, kot mi je malo pred svojo smrtjo v 
pretresljivo ganljivem pogovoru dejal France Perovšek,1 vse dogajalo hitro, a 
obenem na tak način, da je neminljivo. 

Partizansko gledališče je bilo eno najpomembnejših simbolnih »orožij« 
narodnoosvobodilnega in revolucionarnega gibanja: od gledaliških skupin, 



Mimogrede: ko sem se s Perovškom pogovarjal o tistem obdobju njegovega partizanstva, ki ga je 

preživel na Gorenjskem, je Bogdana Osolnika, kakršnega se je spominjal iz partizanov, označil kot 

»pesniško dušo«.

1
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ki so delovale v bojnih enotah, do profesionalnega Slovenskega narodnega 
gledališča na osvobojenem ozemlju, ki je gojilo tudi klasični repertoar 
dramskega izročila. Za te zelo različne odre so nastajali zelo različni teksti: 
od elaborirane partizanske drame, kakršni so znameniti Borovi Raztrganci 
(za katere se je nedavno pokazalo, da zmorejo tudi danes na odru vzbuditi 
navdušenje), do preprosto napisanih propagandnih skečev. Dovolj dobro 
predstavo o tem razponu partizanske dramatike nam daje že kratki izbor, 
ki ga je z naslovom Težka ura uredil Ferdo Fischer in je izšel leta 1967 pri 
Mladinski knjigi v Ljubljani, v zbirki Kondor. Tudi dramske prizore so v 
partizanih poleg ljudi, ki so se že pred vojno poklicno posvetili pisanju, 
množično pisali tudi ljudje, ki pred vojno morda sploh niso imeli poseb-
nega zanimanja za pisanje in za oder. Ta razmah dramskih oziroma scen-
sko-uprizoritvenih tekstov je bil vsekakor pogojen s posebnim mestom, ki 
so ga dramatiziranim prikazom partizanskega življenja na svojih – dostikrat 
improviziranih – odrih namenjale partizanske prireditve, tako imenovani 
mitingi. Partizanska dramatika je imela v boju posebno vlogo: borkam 
in borcem je v potujitveni distanci omogočala refleksijo o lastni poziciji, 
obenem pa je sama pomenila del boja, saj je s svojimi prijemi pomaga-
la vzpostavljati njegove simbolne koordinate v subjektivnosti vsakega 
posameznika, vsake posameznice. Pri tem pa nastajanje dramskih tekstov 
ni bilo omejeno le na agitacijske zahteve odra; igra (oziroma osnutek igre), 
ki je prvič objavljena v tej številki Borca, je – kljub temu, da gre konceptu-
alno za značilno zastavitev partizanske igre, ki iz soočenja z vojnimi straho-
tami izpelje mobilizacijsko poanto – nastala iz notranje nujnosti, ne glede 
na to, ali bo uprizorjena ali ne; po avtorjevih besedah je bila pomembno 
gonilo njenega nastanka njegova želja, »da bi tudi sam opisal svoja doživetja 
in občutke« v osvobodilni vojni.

Na posebnost partizanske dramatike Bogdana Osolnika sem posebej 
opozoril že v knjigi Kako misliti partizansko umetnost?, kjer sem v eni od 
prilog ponatisnil poglavje iz Osolnikovih spominov na partizansko igro Na 
sam sveti večer, ki jo je napisal pred novim letom 1945. To je morala biti 
ena daleč najbolj pretresljivih in najbolj nekonvencionalnih partizanskih 
iger; Osolnik jo je, kot sam pripoveduje, pisal iz najgloblje notranje nuj-
nosti, z nepremagljivo željo, »da bi s svojo pripovedjo posegel v skrite predele 
človeškega srca, kjer marsikdo doživlja svojo dramo, ne da bi kdo vedel zanjo« 
– in v soočenju z nočjo. Tekst, ki se ni ohranil ali je založen, je bil – sodeč 
po Osolnikovi poznejši obnovi – daleč od vsake propagandistične instru-
mentalizacije; zavestno je posegel v najbolj travmatične izkušnje borcev 
in bork. Osolnik se je zavedal, da ima za borce in borke prav zavestno 
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soočenje z lastnimi najbolj travmatičnimi doživetji veliko večjo katarzično 
in navsezadnje tudi mobilizacijsko moč kot pa izmikanje pred mračnimi 
vsebinami v propagandistični optimizem. Tako je kot sekretar pokrajin-
skega odbora Osvobodilne fronte za Gorenjsko spravil na partizanski oder 
vsaj tako travmatično vsebino, kot jo je pozneje v svoji noveli Črna orhideja 
obdelal Edvard Kocbek.2 

Čeprav je morala biti igra Na sam sveti večer v kontekstu partizanske 
dramatike s svojo vsebino v vseh pogledih nenavadna in izstopajoča, je 
vendar samo do skrajnosti povzela tisto temeljno napetost, ki je v partizan-
ski dramatiki na delu ves čas: napetost med osebnim in kolektivnim, ki je 
v izhodišču velike večine ohranjenih partizanskih iger – tudi igre Na poti 
k zmagi, katere tipkopis je Osolnik nedavno odkril v svojem arhivu. Tudi 
sicer igra Na poti k zmagi ni povsem brez vsebinske povezave s poznejšo 
igro Na sam sveti večer; že tu se pojavi motiv partizanovega nekdanjega 
dekleta, ki ima ljubezensko zvezo z okupatorjem. Vendar pa je igra Na poti 
k zmagi veliko bližja uveljavljenim predstavam o tem, kakšna naj bi bila 
tipična partizanska igra z mobilizacijsko in celo propagandistično poanto, 
kot Na sam sveti večer. Razlog, da je bila igra Na sam sveti večer v parti-
zanih lahko uprizorjena, Na poti k zmagi pa ne, je bil pač tudi v tem, da je 
lahko Osolnik na Gorenjskem kot sekretar pokrajinskega odbora OF sam 
odločal o uprizoritvi, medtem ko se je na osvobojenem ozemlju za presojo 
obrnil na Mileta Klopčiča (Osolnik omenja, da se je za pisanje partizanske 
igre odločil prav pod vtisom njegove navdušujoče Matere, uprizorjene na 
kočevskem zboru odposlancev slovenskega naroda; Osolnik je bil, kot je 
znano, delovni predsednik zasedanj tega prvega slovenskega parlamenta) in 
Josipa Vidmarja, ki sta igro zavrnila. A tudi igra Na poti k zmagi nas lahko 
preseneti s tem, kako uprizori nekaj skrajno travmatičnega, čemur bi se 
običajna propagandistično poantirana igra izognila: po moji vednosti je to 
edina slovenska partizanska igra, v kateri »prisostvujemo« smrtni obsodbi, 
ki jo partizani izvršijo nad izdajalcem. To, da izvršitev smrtne obsodbe na 
odru ni vidna, ampak jo naznanja akuzmatični glas, ki bere sodbo bataljon-
skega hitrega sodišča, temu pa sledi strel, samo še stopnjuje občutje groze 
– in Majda na odru odkrito izrazi to grozo. V dramaturški zasnovi pa to, da 
se hitro sojenje dogaja hkrati s tem, ko si Majda in Milan izpovesta med-
sebojna čustva, obenem že meče slutnjo smrti na porajajočo se ljubezen. 

Tu naj omenim, da je še pred Kocbekom sorodno zgodbo v svoji zgodnji, a presenetljivo zreli noveli 

Ana obdelal tudi mladi Primož Kozak; novela je verjetno nastala leta 1949, prvič pa je bila objavljena 

šele leta 2005 v prvem zvezku Kozakovih zbranih del, ki je izšel pri mariborski založbi Litera.

2
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Majda reče Milanu na koncu pete slike: »Milan, kar groza me je, če pomis-
lim, da sva se midva našla skoraj v istem trenutku, ko se je oni tam zgrudil. Pa 
čeprav je bil zločinec! Ah, kako blizu sta v našem življenju ljubezen in smrt!«

Taka raba akuzmatizma – prek akuzmatizma vdre v sedmi sliki na oder 
tudi osrednji zgodovinski dogodek v igri, italijanska kapitulacija 8. sep-
tembra 1943: nenadoma se zaslišijo streli vojakov in šele zatem dobijo 
obrazložitev – je skrbno izbrano dramaturško sredstvo, ki v igri do skrajnosti 
poveča napetost. In pravzaprav ta akuzmatizem povzema neki princip, ki je 
značilen za dramaturško zasnovo celotne igre: najpomembnejši dogodki se 
ne zgodijo na odru, ampak o njih slišimo, da so se zgodili. Nekatere ključne 
stvari se zgodijo ravno v vrzelih med posameznimi slikami. Tudi Majdina 
smrt: nenadoma sta tu dva partizana, ki kopljeta grob, in iz pogovora 
partizanov okoli njiju razberemo, da je bila Majda pred tem ubita v boju. 
Nasploh je Osolnikova raba dramaturških sredstev učinkovita in mestoma 
zelo subtilna. Na primer: preden kar koli izvemo o porajajoči se ljubezni 
med Milanom in Majdo, jo lahko prepoznamo v njunem dejanju izmen-
jave pištol – ko Majda podari Milanu svojo pištolo, Milan pa svojo Majdi. 
(Ta podaritev pištole kot ljubezenska izjava se povezuje tudi z Osolnikovo 
osebno izkušnjo – sam je v partizanih podaril pištolo Mari Rupena, s kate-
ro se je v partizanih poročil. Pri tem moramo vedeti, da aktivisti, ki niso 
neposredno sodelovali v bojih, pištol niso nosili toliko kot bojno orožje, 
ampak so jih imeli pripravljene predvsem zase – kot orožje, ki jim je zago-
tavljalo, da ne bi prišli živi v roke sovražniku.)

Osolnik s to igro, kot sam poudarja, ni imel posebnih literarnih ambicij, 
pa vendar, kolikor poznam gradivo, lahko napišem, da sodi v dramaturškem 
smislu med spretneje zasnovane in izdelane ter vsebinsko kompleksnejše 
partizanske igre; vanjo so vpisana Osolnikova osebna doživetja, v njej so 
opisane resnične usode ljudi, s katerimi se je srečeval ali o katerih je slišal, in 
v njej je dokumentirano njegovo opazovanje življenja sobork in soborcev; 
vse to daje tej igri resnično pretresljivost. Vsekakor je igra delo izredno 
senzibilnega mladega človeka, ki je gojil pisanje (vendar ne dramatike) že 
pred tem in je bil nasploh zelo kultiviran. Osolniku gledališče ni bilo tuje; 
navsezadnje je v spremstvu svojega strica Ivana Grahorja že dvanajstleten 
videl celó znamenito ljubljansko Delakovo predstavo Hlapec Jernej, ki je 
vnesla v slovenski prostor avantgardistična načela Piscatorjevega gledališča. 
Pred vojno je pisal zlasti za potrebe novomeškega dijaškega društva Pro-
sveta; v svojih sestavkih se je še posebej ukvarjal z nacionalnim vprašanjem 
Slovencev v Italiji. Sicer pa se je idejno oblikoval v Sokolski knjižnici, kjer 
je v bralnem in diskusijskem krožku pod vodstvom Boga Komelja spozna-
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val bogastvo svetovne književnosti, zlasti tiste s socialnimi poudarki (npr. 
Gorkega), tu pa se je seznanil tudi s prepovedano marksistično literaturo 
(kar nikakor ni pomenilo predvsem sočasnih dogmatskih tekstov v duhu 
zgodovine VKP/b/; ti mladi ljudje so z navdušenjem brali na primer 
sovjetsko feministko Aleksandro Kollontaj, katere ideje so bile v Sovjet-
ski zvezi v tistih letih že nezaželene). Osolnikov ohranjeni predvojni pro-
zni poskus De profundis, v katerem je, ko je bil hudo bolan na pljučih, 
izpovedal zgodbo svoje mladostne ljubezni, pa je izraz mladostniške ro-
mantike, prepleten z Lamartinovimi verzi. Lahko rečemo, da je Osolnik 
tudi v partizanih ohranil romantično senzibilnost – toda problematika, s 
katero se je ta senzibilnost zdaj soočila, je bila popolnoma druga kot pred 
vojno: če je hotel Osolnik artikulirati tisto, kar je občutil kot najglobljo 
notranjo nujnost, se je moral soočiti z napetostmi, ki jih je vzpostavila 
zgodovinska situacija, v kateri so ljudje iskali svojo orientacijo.

Večina partizanske dramatike obravnava to iskanje orientacije – in je 
obenem udeležena v tem iskanju. V igri Na poti k zmagi se poleg značilne 
tematizacije napetosti med osebnim in kolektivnim (Milan reče: »Kako 
bi mogel človek mirno gledati vse to in se prepuščati zgolj svoji osebni sreči 
in ugodju? To bi bil zločin, pravi zločin in narodno izdajstvo!«), kot sem že 
omenil, srečujemo tudi s temeljnim problemom, ki določa tako rekoč vso 
partizansko dramatiko: problemom smisla. Kako prepoznati smisel boja 
prav iz soočenja s tem, kar se zdi najbolj nesmiselno? Kakšna simbolna 
strategija je potrebna, da strahovite okupatorjeve represalije ljudi ne bi 
spravile v malodušje, ampak da bi soočenje z njimi še stopnjevalo upor 
(v tretji sliki reče komisar Milanu: »Bolečina mi je trgala srce. Zdaj sem to 
prekoval v sovraštvo in bes, ki me žene v borbo.«)? Da bi bilo nekaj takega 
mogoče, ni dovolj, da se pokaže smiselnost boja v obstoječih koordinatah 
smisla, ampak je treba na novo postaviti te koordinate. (Tudi za ceno 
tega, da izgubi smisel tisto, kar je bilo prej morda dojeto kot višek smisla. 
Milan pravi v peti sliki: »Takšen izvržek ti mirne duše lahko pljune na zad-
nji košček skritega čustva, na nekaj, kar si vedno imel za vzvišeno in sveto! 
Ti strga kopreno z največje skrivnosti, ki si jo čuval in nosil s seboj, potem pa 
pod njo najdeš, namesto dragocenega bisera, le košček razbitega stekla!«)

Milan reče ob Majdinem grobu, ko se mu sesuje vse upanje v osebno 
srečo: 

»Majda mi je pokazala dokončni smisel življenja in smrti.«
Osebe v Osolnikovi igri se zavestno približujejo temu smislu; pri 

tem nas – kot tudi v številnih drugih partizanskih igrah – morda lahko 
preseneti, kako ravno v nekaterih najtežjih trenutkih, ko spregovorijo 
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o stvareh, ki so jih osebno najbolj pretresle, o svoji najgloblji notranji 
izkušnji, iz njihovih ust prihajajo formulacije, ki so oblikovane tako, da 
se zdi, kot da so vzete iz že napisanih tekstov, kakršne najdemo v parti-
zanskih glasilih. (Komisar Milanu: »Usoda nas tepe tako neusmiljeno pač 
zato, da nam pomaga zabrisati vse, kar je ostalo sebične misli na samega 
sebe. Vse, kar nam je tlelo zgolj osebnega v duši, raztali plamen bolečine 
in prekali v eno samo jekleno voljo, da se je zmožna zoperstaviti usodi 
z nadčloveško močjo in je sposobna na nečloveške žrtve za velike cilje.«) 
Paradoks je, da v tej igri taka mesta ne učinkujejo kot zdrs v »papir- 
nati« publicizem, ampak samo stopnjujejo občutek »avtentičnosti«, saj 
ravno »publicistična« dikcija iz ust nastopajočih vzpostavlja posebno na-
petost na ravni artikulacije: njeno vstopanje v dramsko dogajanje oblikuje 
sporočilo o načinu, kako so se ljudje, iščoči orientacijo v mejnih eksisten-
cialnih situacijah, soočali z mehanizmi tvorjenja smisla (v Osolnikovi igri 
– in ne samo v njej – srečamo partizane, katerih dom so postali gozdovi, 
v stanju neke nenavadne jasnovidnosti – ne le, da čutijo skrivnostno var-
stvo gozdov, ampak so zmožni celo jasnovidno prepoznati lastno smrt; 
v šesti sliki Milan reče: »Čudno je to. Stari partizani čutijo smrt nekaj dni 
poprej …« – in tega si Osolnik ni izmislil, to se je res dogajalo). 

Glede na to, da je zgodovinska situacija, v kateri so se znašli, pre-
segala njihove artikulacijske sposobnosti, izoblikovane v predvojnem 
času (namesto utečenega »vsakdanjega življenja« se je bilo zdaj treba na 
vsakem koraku soočati s temeljnimi eksistencialnimi vprašanji, vsak ko-
rak se je dogajal na robu življenja in smrti), svoje pozicije niso mogli 
osmisliti drugače, kot da so si pri svojih artikulacijah pomagali z že izde-
lanimi obrazci – ki v igri prav zato, ker z njihovo pomočjo nastopajoči 
nekajkrat spregovorijo o najtežjih stvareh, delujejo naravnost pretresljivo 
in s svojo srhljivostjo ustvarjajo neke vrste potujitveni učinek. (Vendar 
ne gre samo za »publicistične« formulacije; pomembno vlogo je v teh 
situacijah dobilo citiranje poezije – v igri sta citirana Prešernova verza 
iz Uvoda h Krstu pri Savici, ki sta lahko partizanom v zgoščeni obliki 
povzemala smisel njihovega boja v situacijah, ko se je ta boj morda zdel 
brezupen.) Mislim, da je Osolnik zvesto zapisoval dikcijo, kakršno je 
slišal in uporabljal v partizanih. In posebna odlika igre je prav to, da je v 
njej tudi izrecno pokazal, kako je dikcija, ki jo uporabljajo nastopajoči, 
vstopala v njihov diskurz prek elaboriranih vzorcev, kakršne so razširjali 
na primer različni slovesno naglašeni nagovori zbranemu kolektivu.  
V igro je vključenih kar pet tovrstnih nagovorov, ki so taki, da bi bil 
njihov tekst lahko dobeseden zapis nagovorov, ki so bili res izgovorjeni v 
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takih situacijah:3 v peti sliki že omenjeno branje smrtne obsodbe bataljon-
skega sodišča, v šesti sliki Milanov govor tovarišem, ki mobilizira tovariše za 
napad na belogardistično postojanko, v sedmi sliki pa govor bataljonskega 
komisarja ob Majdinem pogrebu, ki mu sledi še Milanov govor. In čisto na 
koncu igre ima Milan še govor ob kapitulaciji Italije. V njem med drugim 
govori o pomenu besede zmaga, ki je vpisana tudi v naslov igre:

»Mi, partizani, smo spoznali v tej borbi, kaj je zmaga? Mi vemo, da zmaga 
ni v marmorju, da zmaga ni v spomenikih, ne v zmagoslavni himni in vrisku 
tistih, ki dočakajo ta veliki trenutek. Mi vemo, da zmaga pomeni potoke krvi 
in tisoče krvavih ran. Razmesarjena trupla in stok umirajočih. Mi vemo, da 
pomeni nečloveške napore in skrajno samoodpoved, blato in sneg, bolezen in 
glad, ožuljene noge in od dolgih neprespanih noči krvave oči … Mi dobro vemo 
vse to.«

V teh besedah zlahka prepoznamo neposredno parafrazo znanega teksta 
Ilje Erenburga, ki so ga partizani večkrat citirali v svojih publikacijah; citi-
ranje Erenburgove formulacije o zmagi je postalo neke vrste obče mesto, 
pri katerem se tisti, ki so ga citirali ali parafrazirali, niti niso nujno zavedali, 
čigave so izhodiščne besede. To pa ne pomeni, da Milan uporabi neki kliše 
namesto resnične izkušnje; Erenburgova formulacija učinkuje bolj kot neka 
iztočnica, na katero Milan naveže svojo artikulacijo osebne in partizanske 
kolektivne izkušnje. 

Ob teh govorih, ki naj bi bili uprizorjeni na sceni, se toliko bolj zavemo, 
da bi tudi argumentacijo, s katero Milan, ki je postal partizan, prepričuje 
mater v smisel in nujnost svoje odločitve, lahko slišali v takšnem govoru 
ali prebrali v uvodniku kakega partizanskega glasila. Po drugi strani način, 
kako v igri borci opisujejo vojaške spopade, ki so jih preživeli, slogovno 

3 V tem bi nemara lahko prepoznali tudi odmev druge od dveh iger, ki sta bili uprizorjeni na ko-

čevskem zboru odposlancev slovenskega naroda: Kocbekovega Večera pod Hmeljnikom. Kocbekova 

kratka igra (prvič objavljena šele leta 2000; ko sem pisal knjigo Kako misliti partizansko umetnost?, 

tega nisem vedel in sem pomotoma napisal, da se tekst ni ohranil; tu popravljam napako) doseže 

učinek svojevrstnega »naturalizma« prav s tem, da pokaže zasedanje vaškega odbora OF, na katerem 

potekajo volitve vaščanov in vaščank, z vsemi govori, kakršni so bili – z ganljivo kombinacijo uradne 

in zanosno čustvene dikcije – dejansko običajni na takih zasedanjih; kot citat je prebran celo velik 

del konkretnega članka iz Slovenskega poročevalca z dne 22. septembra 1943. Ko beremo Kocbekovo 

kratko igro, bi težko rekli, da je poseben dramski dosežek, še manj, da kaže značilne odlike Kocbeko-

vega peresa – toda izredno zanimiva postane, če vidimo njeno vlogo v kontekstu kočevskega zbora: 

dejansko so na odru uprizorili, kakšne so bile na enem od volišč videti volitve, na katerih so bili 

izvoljeni v dvorani navzoči poslanci in poslanke. 
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spominja na kratke reportaže, kakršne so borci in borke po opravljenih boj-
nih akcijah objavljali v partizanskem tisku. (Pisanje teh reportaž je bilo s 
strani partizanskega vodstva načrtno spodbujano: za partizansko simbolno 
politiko je bilo pomembno, da so znali ljudje tudi z besedami artikulirati 
to, kar so preživeli.) A pri tem nikakor ne gre za to, da bi klišeji nadomes-
tili resnično izkušnjo, čustvo in misel; v tej igri vidimo nekaj popolnoma 
drugega: kako so vnaprej izdelane formulacije ljudem pomagale, da so se 
sploh lahko soočili z nevzdržno težko situacijo, v kateri so se znašli, in v njej 
razvijali svoje artikulacijske sposobnosti. Razvijanje artikulacijskih sposob-
nosti bork in borcev je pomenilo eno najpomembnejših simbolnih kompo-
nent partizanskega boja, povezanega s transformacijo subjektivnosti; parti-
zanska publicistika je bila navsezadnje ves čas namenjena spodbujanju tega 
razvijanja – in kot taka sama nikoli ni pomenila cilja; z retoričnimi prijemi, 
ki jih je ponudila borkam in borcem, je skušala biti most k drugačnim, 
kompleksnejšim in bolj individualiziranim oblikam artikulacije. Prav te so 
bile prepoznane kot znak, da se v ljudeh, ki so vstopili v osvobodilni proces, 
dogaja resnična notranja transformacija. Tudi v Osolnikovi igri najdemo 
omembo partizana, beročega soborcem in soborkam svojo pesem. In navse-
zadnje je tudi ta igra – delo partizana, ki se prej še nikoli ni poskušal v 
dramatiki, a ga je v prvih prostih trenutkih, ki so se mu ponudili, potem ko 
je ob Klopčičevi Materi začutil »moč umetniške besede in igre ter silno potrebo 
ljudi, da jih iz človeške stiske in bede vsakdanjega življenja gledališka upri-
zoritev prestavi v svet plemenitih idej in zgledov«, prevzela notranja nujnost, 
da tudi sam napiše partizansko igro – nastala v istem transformativnem 
procesu.
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DARKO SUVIN

Preobrazbe in preoblikovanja Marxovega »Prispevka k židovskemu vprašanju«

1. 
PODLAGA ZA TEZE

Temeljni epistemološki pristop do ljudi, države in emancipacije sem prevzel 
iz prvega dela Marxovega »Prispevka k židovskemu vprašanju« (»Zur Juden-
frage«).1 Marx – v izrazju svojega časa, ki se ne ujema z današnjo zgodovin-
sko semantiko – politično in pravno emancipacijo postavlja nasproti popolni 
emancipaciji. V svojem pristopu uporablja Feuerbachov izraz »generično 
bitje« (Gattungswesen, tj. naravno bitje vrste homo sapiens), h kateremu se 
bom še vrnil. Vendar ima ta govorica, ki nam omogoča, da namesto o pri-
vatiziranih posameznikih govorimo o človeških potencialih, precej globlje 
korenine v francoski revoluciji in Spinozovem odkritju, da človeško svobodo 
ogroža predvsem verovanje v vnaprej določeno, sveto teleologijo, združeno z 
oblastjo in vladavino. Prepričan sem, da ta pristop presega Marxov čas in da 
v njegovem jedru najdemo to, kar bi se v sodobni semantiki glasilo: odnos 
specifične politične (predvsem državotvorne) odtujitve do splošne družbene 
odtujitve, kakor tudi do »generično-specifične« razodtujitve v pomenu 
posameznikove emancipacije oziroma razredne svobode. Menim, da je 
odnos med emancipacijo in odtujitvijo za Marxa stalen horizont. Resda 
mu tukaj še manjka ključno polje med teorijo in prakso: ekonomija, kjer 
se blagovna postvaritev in fetišizem kažeta kot nasprotji svobode. Vendar tu 

Izd. l. 1844. Prim. Karl Marx in Friedrich Engels, Werke, Dietz Verlag, Berlin, 1958 isl., 1. zv., str. 

352–361 (v nadaljevanju MEW). Slov. prevod: Karl Marx, »Prispevek k židovskemu vprašanju I«, 

prev. Primož Simoniti, v: Karl Marx in Friedrich Engels, Izbrana dela, Cankarjeva založba, Ljubljana, 

1979, str. 151–180 (v nadaljevanju MEID).

1

15 TEZ O KOMUNIZMU 
IN JUGOSLAVIJI 

ALI DVOGLAVI JANUS 
EMANCIPACIJE PREK DRŽAVE
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ne gre za noben althusserjevski epistemološki rez, ampak za to, da je novo 
izrazje zgolj natančnejša formulacija starega, iz katerega se je razvilo.

Ta zelo pomembna vrzel pa vendarle pomeni, da so moje teze omejene, 
zato ker ne obravnavajo ekonomskih odnosov. Njihove sklepe bi bilo treba 
dopolniti (in morda tudi bistveno dodatno preobraziti) na podlagi na-
daljnjega razmisleka, katerega izhodišče bi bila predvsem Marxova boga-
ta razmišljanja o odtujitvi in izkoriščanju živega dela, ki sem ju poskusil 
obravnavati v svojem spisu »Living labour«:2 nadaljevati bi moral tam, kjer 
sem v tistem spisu končal. Toda najprej je treba obdelati državo in poli-
tiko.

Poudariti moram, da se moj prispevek ne ukvarja z marksologijo, čeprav 
sem jo upošteval v njegovem drugem delu. Kar zadeva žanr, je tole prede-
lava, torej samostojna zvrst. Pozicija je po svojem bistvu marksovska: Marx 
začne s predelovanjem Hegla, nato pa neprestano in lakomno predeluje 
samega sebe ter druge delne in nepopolne zamisli (npr. Adama Smitha 
ali izkušnje iz pariške komune). Glede na to, da je Marxova razprava iz 
štiridesetih let 19. stoletja danes dobesedno neuporabna (le koga zanima 
država kralja Friderika Viljema IV?), nasilno trgam, zlagam in spreminjam 
funkcijo teh odlomkov za današnjo rabo. Začenjam z dvanajstimi Marxo-
vimi odlomki, ki jih nato popolnoma ali delno preobražam, preobraženo 
besedilo, ki tako nastane, pa je treba dopolniti z drugimi razmisleki. Zato 
je celota mojega spisa, glede na Marxov spis, preoblikovana: obrnjena je k 
dimenziji postfordizma, novega Leviatana. Besedilo je torej moje, napisano 

2 Gl. Darko Suvin, »Living Labour and the Labour of Living«, v: isti, Defined by a Hollow: Essays on 

Utopia, Science Fiction, and Political Epistemology, P. Lang, Oxford, 2010. Slov. prevod: »Živo delo in 

delo življenja«, v: isti, Kje smo? Kam gremo?: Za politično epistemologijo odrešitve, prev. Maja Lovrenov, 

Sophia, Ljubljana, 2010, str. 175–234. Drugi spis iz te knjige, ki ga bom omenil pozneje, je »Inside the 

Whale or etsi communismus non daretur«; slov. prev.: »Znotraj kita ali etsi communismus non daretur.

Sprotne opombe se slabo prilegajo tezam, zato sem se jim, če je le bilo mogoče, izogibal. Od 

številnih bibliografskih referenc za obravnavano tematiko navajam le nepogrešljiva Statisa Kuvelakisa 

in Danila Zola ter najboljšo obravnavo mnogopomenskega minskega polja občanske družbe pri He-

glu; obe referenci sem našel v knjigi Norberta Bobbia Which Socialism?, University of Minnesota 

Press, Minneapolis, 1987, str. 143–150, 185–187 isl., čeprav se z njegovim stališčem o Marxu ne 

strinjam v celoti. 

Zahvaljujem se Radi Iveković, Slobodanu Karamaniću, Predragu Matvejeviću in Ozrenu Pupovcu 

za kritično razpravo, še posebej pa Borisu Budnu in Richu Erlichu, ki sta mi pomagala, da sem bil 

jasnejši.

Izraz partija pomeni komunistično stranko. 
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zaradi Jugoslavije po revoluciji v letih 1941–1945, Marxa, njegov »Pris-
pevek k židovskemu vprašanju«, pa uporablja kot nepogrešljivo spod-
budo in katalizator, in sicer zato, ker njegov slog ustreza vrsti temeljnih 
metodoloških uvidov v filozofsko antropologijo, ki bi jih rad, s potrebnimi 
spremembami, ohranil.

V razmerah, ki so v štiridesetih letih 19. stoletja vladale v pruski državi in 
Evropi, si je Marx to vprašanje zastavil v obliki emancipacije od fikcije »reli-
giozne države«. Moja hipoteza je, da lahko, ne glede na vse razlike med Ev-
ropo zgodnjega kapitalizma leta 1844 na eni strani in svetom po letu 1945, 
svetom zrelega imperialističnega kapitalizma po prvih protikapitalističnih 
revolucijah na drugi, učinkovito uporabim tale temeljni postopek na primeru 
porevolucionarne Jugoslavije: nadomestimo Marxovo uradno »religijo« s 
»komunizmom (uradnim)« in poglejmo, kaj dobimo. Seveda ne trdim, da 
je komunizem preprosto religija – čeprav je napoved tosvetne odrešitve3 in 
se njegova organizirana profesionalna avantgarda zlahka prevede v korelat 
cerkve. Vendar pa gre za dokaj utemeljeno analogijo, katere podlaga je ob-
stoj eksplicitne in artikulirane doktrine, ki vsebuje vse poglavitne vrednote 
za orientacijo človeštva v sedanjem zgodovinskem trenutku. Njeno uporabo 
lahko upravičijo samo njeni rezultati.

Da bi analogija delovala, bo treba uporabiti še druge postopke preobra-
žanja: nadomestimo »religiozno« z »ideološkim« in »politično« (v Marxo-
vem posvetnem pomenu, kot nasprotje religiozni državi in oblasti) z 
»družbenim«; prek družbe oziroma družbenega dosežemo počlovečenje ali 
razodtujitev. Vladajoče odtujitve ne gre razumeti retrospektivno, kot izgon 
iz zemeljskega raja (ne gre niti za Adama in Evo niti za plemenitega divjaka), 
ampak s pogledom naprej, k naravnim možnostim človeškega generičnega 
bitja – svojo poezijo črpa, kot pravi Marx, iz prihodnosti. (Danes bi lahko 
odtujitev opredelili vsaj kot tri prepletene odtujitve: odtujitev dela, jezika ter 
svobode in smisla življenja – vendar to presega pričujoče teze.) Upoštevati 
pa je treba pomembno omejitev mojih dveh analogij, ki jo zaznamuje raba 
podobe in pojma dvoglavega Janusa. Hkrati moramo biti dojemljivi za kon-
tekst in prožni. Prvič, tako da uporabimo samo določene odlomke iz Marxa, 
ki niso le ključni, ampak jih je hkrati mogoče v širokem smislu uporabiti 
tudi za Jugoslavijo po revoluciji. Nato pa tudi pri prevajanju med obdobji 
in konteksti; Marxovo zgodnjo retoriko, ki temelji na hiazmih (če A : B, 
potem neB : neA) in je zanimiva, toda ne vselej učinkovita kot dejanski – ne 
zgolj retorični – dokaz, je treba uporabiti pretanjeno in previdno. Odlomke 

3

 
Gl. Suvin, »Znotraj kita ali etsi communismus non daretur«, str. 235–265. 
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navajam po angleškem prevodu;4 ta prevod je med drugim uporaben, ker 
je sam po sebi (neizogibno) polovičen korak na poti predelave Marxove 
spekulativne historiozofije v angleški empirizem, zato ga lahko uporabim 
za svoj etimološki namen; preden sem Marxov tekst v večkratnih prevodih, 
ki sledijo, preobrazil v svojega, sem pogosto popravljal angleško besedilo z 
uporabo nemškega izvirnika, kar sem označil na koncu vsakega odlomka 
(razmišljal sem, da bi zraven navedel tudi nemško besedilo, toda ker je to 
brez težav dostopno, sem se odločil, da spisa ne bom dodatno obremen-
jeval). Med razpravljanjem o teh odlomkih se bosta postopoma izčistili tudi 
metoda in sklepanje.

Tako kot je Marx ločil zemeljsko in nebeško dejanskost religije, bom sam 
začel s »komunizmom« v pomenu uradnega, »državnega« komunizma v 
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji kot prepričanjem, ideološko 
vulgato države in o državi. Nasprotje »religije«, Marxov »ateizem«, ki je bil 
zanj v nasprotju z iluzorno religijo dejanska usmeritev k popolni človeški 
emancipaciji, je dejanski emancipacijski komunizem (do katerega je Marx 
prišel takoj po »Prispevku k židovskemu vprašanju«). Pri tem bomo morali 
biti pozorni na to, ali s temi izrazi označujemo teorijo, prakso ali oboje 
(Marx ni imel teh težav, ker še ni prišel tako daleč).

Razmišljal sem, da bi ta mali traktat poimenoval »Zapoj mi pesem o 
prevodu«. Ne zajema le prehajanja med tremi jeziki (nemškim, angleškim 
in hrvaško-srbskim, v katerem je bil izvirno napisan), ampak tudi med 
tremi časovnimi obdobji, saj prevaja Marxov diskurz iz časa že nekoliko 
načete Svete alianse v naš lastni diskurz retrospektivnega pogleda iz leta 
2011 na porevolucionarno Jugoslavijo med letom 1945 in sredino sedem-
desetih let (izroditev, ki je sledila, ni več zanimiva teoretsko, ampak le še 
moralno).

2.
EKSKURZ O MARXOVI EVOLUCIJI

Teze, ki sledijo, niso eksegeza, vendar pa predpostavljajo eksegezo nekate-
rih bistvenih parametrov Marxove evolucije in zato tudi specifične teže in 
pomena (Stellenwert) kratkega besedila, ki ga tu uporabljamo, prvega dela 
»Prispevka k židovskemu vprašanju«. Teze razvijajo temeljno dihotomijo in 
opozicijo zgodnjega Marxa med bürgerliche Gesellschaft in Staat.

4 Gl. www.marxists.org/archive/marx/works/1844/jewish-question/.
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2. 1. 
Bürgerl i che  Gese l l s chaf t

Marx je to dihotomijo in opozicijo najprej uporabil v »Kritiki Heglove 
pravne filozofije« iz leta 1843, kjer je zapisal: »Splošni zakon je[:] bürger-
liche družba in država sta ločeni. Zato sta tudi Staatsbürger in pa Bürger, 
pripadnik bürgerliche Gesellschaft, ločena.«5 Tukaj se soočimo s temeljnim 
problemom, ki že zadeva preobrazbo, v obliki klasične prevajalske dileme, 
kako prevesti bürgerlich. Glavni označenec je »civilni«, toda ali to meri na 
»državljana kot subjekt, tj. pripadnika države«, ali »državljana kot pripadnika 
meščanstva oziroma srednjega razreda«? Tako kot Marx v zgornjem navedku 
občasno uporablja izraz Staatsbürger, kar je očitno prvi označenec, a mora 
hkrati pristaviti: pripadnik bürgerliche Gesellschaft. Čeprav bi s tem danes 
morda mislili na celotno ljudstvo minus državni aparat, se ta drugi izraz 
nanaša na oba pola prevajalske dileme in niha med njima: mar gre za nekaj 
takega kot »civilna družba« ali kot »meščanska družba« oziroma »buržoazna 
družba/družba srednjega razreda«? Terminologija tukaj izraža Marxovo vztraj-
no tipanje med še ne do konca razjasnjenimi členi realnosti. Nekaj mesecev 
pozneje, prav v »Prispevku k židovskemu vprašanju«, je iz tega nastala njego-
va znamenita opozicija – po mojem briljanten in nadvse pomemben, toda 
nerazvit uvid – med citoyen, nosilcem francoske revolucije, in dvoumnim 
ter omejenim bourgeois, ki je obenem nosilec vseh političnih kontrarevolucij 
med letoma 1794 in 1848 in nosilec protifevdalnega kapitalističnega razvoja 
produkcije in človeških odnosov, ki mu ustrezajo. Glede na to, da je Marx v 
teh besedilih šele začel napredovati k jasnim stališčem o tem zapletenem, a 
tudi ključnem vprašanju, je treba preučiti vsak posamezen bürgerlich, zato da 
ugotovimo, kateri izmed zgornjih prevodov ali njunih izpeljav je ustreznejši. 
V angleščini in italijanščini se bürgerliche Gesellschaft dosledno prevaja kot 
civil society, società civile, morda zato, ker se je v Heglovem delu iz 1821 po-
javil kot prevod izraza civil society, ki so ga uporabljali liberalci v 18. stoletju 
(kot je Marx pojasnil v »Predgovoru« H kritiki politične ekonomije), predvsem 
Adam Ferguson; na žalost nimam pri sebi francoskega prevoda, a zelo »or-
todoksen« slovar Georgesa Labice in Gérarda Benssusana6 pojasnjuje, da je 

MEW, 1. zv., str. 281.

Latinski izraz civilis izhaja iz besede civis, državljanski, občanski. Za prevajanje Marxovega izrazja v 

slovenski prevodni tradiciji in v pričujočem spisu prim. še naslednjo op. prev.

Georges Labica, Gérard Bensussan, Dictionnaire critique du marxisme, Quadrige/PUF, Pariz, 1999, 

str. 182, 414.

5


6
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société civile Heglov izraz, société bourgeoise pa Marxov, kar je, milo rečeno, 
nezadostno.

Obe zgornji rešitvi sta dokaj pomanjkljivi. Navedel sem že zagate glede 
uporabe izraza »državljan«. »Civilna družba« le-teh sicer nima, ima pa dve 
drugi, ki sta zelo veliki. Prvič, v večini evropskih jezikov civilni pomeni 
tako civilen (v nasprotju z vojaški, pri angleškem »civilnem pravu« pa tudi 
v nasprotju s kazenski) kot civiliziran, kultiviran s konotacijo narcističnega 
nacionalnega, celo razrednega samopoveličevanja. Drugič, »civilna družba« 
je bila nekako v osemdesetih letih prevzeta iz angleščine kot propagandni 
izraz, ki so ga uporabljali zagovorniki parlamentarne (torej meščanske) 
demokracije za označevanje odsotnosti svobode v uradno »komunističnih« 
državah sovjetskega bloka ali v Jugoslaviji in podobnih deželah, z na-
menom, da bi od režima izsilili vrnitev opozicijskih strank in restavraci-
jo privatne lastnine poglavitnih produkcijskih sredstev. Toda ne glede na 
to, kako zoprna je nekaterim od nas ta enostranska, ideologizirana zlora-
ba Marxovih in Heglovih spoznanj in stališč, ki so bogatejša in globlja 
(čeravno pogosto med seboj nasprotna), je po mojem ljudski in asociativni 
pojem civilne družbe7 nepogrešljiv, ko govorimo o tem, kaj je manjkalo 
»realno obstoječemu socializmu«. Zato te kategorije ne smemo prepustiti 
njenim ugrabiteljem, temveč jo moramo uporabiti, očiščeno zlorab in ust-
rezno artikulirano, v okviru Marxovih radikalnih pogledov na neposredno 
demokracijo. Daljnogled je sicer res omogočil boljši pregled topništvu in 
ostrostrelcem, recimo, v Sarajevu, vendar pa dvomim, da bi ga zaradi tega 
prenehali uporabljati.

Zato predlagam, da v večini primerov za Marxov bürgerlich uporabljamo 
»civilen«.

7



Mladen Lazić ga v Promene i otpori, Višnjić, Beograd, 2005, str. 101 in 102, pravilno imenuje 

»kritično-utopičen« ter »utopično socialističen«.

V rokopisu je na tem mestu naslednji vrivek: »Zaradi nevralgičnih spominov na zlorabe bo treba 

to odločitev v moji hrvaško-srbski različici morda nadomestiti z neko kompromisno formulo.« 

V slovenščini tak kompromisni izraz dejansko obstaja in ga uporabljata tako prevod »Prispevka k 

židovskemu vprašanju« kot tudi zadnji referenčni prevodni projekt METI (Karl Marx in Friedrich 

Engels, Temeljna izdaja, IMŠ ZRC SAZU). Ta izraz je občanska družba, ki se po eni strani navezuje 

na pojem državljana (občan je član skupnosti, ki je, celo ne glede na formalno državljanstvo, nosilec 

državljanskih pravic), hkrati pa nima nobenih restavratorskih konotacij izraza civilna družba. Poleg 

tega je izraz občan(ski) jasno ločen od izraza meščan(ski), ki ima tudi razredno razsežnost, kolikor se 

nanaša na meščanstvo (buržoazijo). Zato v nadaljevanju besedila v večini primerov »bürgerlich« oz. 

»civile« slovenimo z občanski. (Op. prev.)



81  BOREC 685–689
REVIJA ZA ZGODOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJIŽEVNOST



2. 2. 
Marx,  1843–1875:  pol i t ična emancipac i ja  in  država

V »Kritiki Heglove pravne filozofije« Marx uporablja Heglove izraze, da bi 
– v nasprotju s Heglom – izpostavil opozicijo med vladanjem, prisilo in ide-
ologijo »svetega« državnega aparata ter družbenimi in ekonomskimi interesi 
preostale družbe. Te obvladujeta meščanski individualizem in egotizem (kot 
pri Heglu), pa vendar so postavljeni nasproti državi kot dejansko življenje 
nasproti abstraktnemu univerzalizmu. Marx, ki je bil nenasiten bralec Rou- 
sseauja in jakobincev, a tudi »sodobnih Francozov«8 – utopistov in komunistov, 
kot so Babeuf, Buonarroti, Saint-Simon in njegova šola, Fourier, Proudhon in 
Cabet – in privržencev radikalne suverenosti ljudstva, prav tako diametralno 
nasprotuje Heglovemu pripisovanju primarnosti, racionalnosti in absolutnega 
pomena državi. Heglova topologija bürgerliche Gesellschaft je pri Marxu najprej 
obrnjena, tako da postane predpogoj države; potem pa je treba to antitezo 
v celoti preseči s popolno politizacijo občanske družbe, ki bi odpravila tako 
samo sebe kot ločeno državo.9

»Prispevek k židovskemu vprašanju« je velik korak naprej, saj je v njem vpel-
jana tema »lažne svetosti«, ki doseže vrhunec v teoriji blagovnega fetišizma 
v Kapitalu: lažne, toda izjemno pomembne, saj obvladuje mišljenje množic. 
Na obeh straneh Heglove dihotomije družbenega življenja med državo in 
občansko družbo je človek »igračka v rokah tujih sil«, v oblasti »nečloveških raz-
mer in prvin«, človeško »generično bitje« je odtujeno; sama »občanska družba« 
pa je Hobbesova vojna vseh proti vsem.10 Tukaj odmevata Marxovo branje 
Feuerbacha in izrazje človeškega Gattungswesen, toda Marx je iz njiju izvlekel 
karseda največ. Prvič, Feuerbachova antropologija, čeprav je bila uporabljena 
le v razčlenjevanju religije, je bila in ostaja revolucionarna v svojem pogledu 
od spodaj navzgor, v tem, da postavlja materialne in čutne ljudi v središče 
ustvarjanja in razumevanja družbenih verovanj in odnosov. Njegovo stališče je 
bilo uporabno topološko orodje za ločitev in prelom od Heglovega pogleda od 
zgoraj, z višin absolutnega (tukaj države), tako da Engelsove poznejše pripombe 
o antropologiji niso zadostne. Marx si je prizadeval za tako radikalno antro-
pologijo, ki bo ostala njegova absolutna in stalna zvezda vodnica skozi vse 
njegovo življenje, vključno z delom na Kapitalu, še preden je bral Feuerbacha. 

MEW, 1. zv., str. 232.

Prim. prav tam, str. 326–327 isl.

Prav tam, str. 355, 360, 356. [Nav. po Marx, »Prispevek k židovskemu vprašanju«, str. 161, 168, 163].

Gl. op. 31.

8

9

10

11
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Še več, epistemološkim omejitvam Feuerbachovega humanizma se je Marx v 
veliki meri izognil v zadnjem navedku v pričujočem spisu,11 ki poudarja moč 
v družbi: pojmovanje vrste prenese na politiko, kjer se namesto na intersub-
jektivnost spolne ljubezni opira na heglovsko »življenje ljudi«.12 Omejitve so 
v celoti presežene leto dni pozneje v spisu »Odtujeno delo« iz dela »Kritika 
nacionalne ekonomije. Pariški rokopisi 1844« (»Ekonomsko-filozofski roko-
pisi«), in sicer z lakonično formulo »Gattungsleben [človekovo vrstno oziroma 
generično življenje] je produktivno življenje«; tukaj se pokaže neposredna ko-
ristnost Feuerbacha za prehod h kritiki politične ekonomije.13 V »Prispevku k 
židovskemu vprašanju« pomeni občanska družba vse ekonomske in ideološke 
vidike pod državo in pod strukturo oblasti vladajočega razreda.14 Poleg tega 
trdim, da to osredotočenje na emancipacijo ljudi in njihovo produktivnost – v 
najširšem pomenu vse ustvarjalnosti – ni le stalnica v Marxovi misli, ampak je 
hkrati zelo relevantno za poznejša protislovja, po proletarski revoluciji, med to 
emancipacijo in socialistično državo.

Tukaj bom na kratko obravnaval le najbrž najpomembnejše stopnje v 
njegovem razvijanju te emancipacijske ali osvobodilne opozicije. V pomembni 
»Nemški ideologiji« se znotraj »občanske družbe« v vseh družbenih formacijah 
odvija razredni konflikt, ki je odvisen od materialnih produkcijskih odnosov, 
sama »občanska družba« pa ostaja »pravo ognjišče in prizorišče vse zgodovine«! 
Tukaj je družba odločno iztrgana iz ozkega konteksta meščanstva in Hobbesa 
– čeprav izraz za takšno družbo kot tudi njena prva celovita oblika prihajata od 
meščanstva: »občanska družba [bürgerliche Gesellschaft] zajema vse materialno 
občevanje [tj. odnose, D. S.] individuov znotraj določene razvojne stopnje 
produktivnih sil«.15 Še več, mislim, da Marx prav tukaj prvič postavi tezo, da 
je predpogoj za svoboden razvoj osebnosti njihovo obvladovanje naključnosti 
in postvarelih odnosov, to je komunistična organizacija družbe.16

12

13

14

15

16

Prim. Stathis Kouvelakis, Philosophy and Revolution: From Kant to Marx, Verso, London, 2003, str. 289.

MEW, Ergänzungsband, 1. del, str. 516. [Nav. po Karl Marx, »Kritika nacionalne ekonomije. Pariški 

rokopisi 1844«, v: MEID, 1. zv., str. 308. V izvirniku in slov. prevodu je stavek obrnjen: »Produktivno 

življenje pa je generično življenje.«] Gl. še Danilo Zolo, La teoria comunista dell’estinzione dello stato, 

De Donato, Bari, 1974, str. 122 in bibliografijo o odnosu Marx–Feuerbach na str. 90.

Gl. še 10. tezo o Feuerbachu, v: MEW, 3. zv., str. 7. [Prim. Karl Marx, »Teze o Feuerbachu«, prev. 

Božidar Debenjak, v: MEID, 2. zv., str. 359.] 
MEW, 3. zv., str. 36. [Nav. po Karl Marx in Friedrich Engels »Nemška ideologija«, v: MEID, 2. zv., 

prev. Marica Dekleva - Modic, Doris Debenjak, Božidar Debenjak, str. 94.]

Prav tam, str. 424–425. Prim. še str. 69–70. [Prim. Marx, Engels, »Nemška ideologija«, str. 304–306, 

46–47.]
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Podobna stališča najdemo v Komunističnem manifestu – s pomembnim dodat- 
kom razprav o razrednih ekonomskih interesih, ki jih varuje država. V »Osem-
najstem brumairu« pa najdemo dodatna razvijanja v analizi bonapartizma in 
njegove popolne podreditve zakonodajne oblasti izvršni. Globinska struktura 
ostaja mladostna kritika iz štiridesetih let 19. stoletja z državo kot nasprotjem in 
negacijo občanske družbe, toda zdaj tudi kot aparatom za uravnavanje ekonom-
skega razrednega konflikta. Marx na podlagi zgodovinskih izkušenj ugotavlja, 
da se izvršni aparat v razmerah, ko so moči posameznih razredov izenačene, kaže 
kot popolnoma avtonomen glede na občansko družbo;17 na podlagi dodatnih 
zgodovinskih izkušenj zadnjih 150 let bi k temu dodal, da v naši »vroči« družbi 
tako stanje ne traja dlje kot eno generacijo. Ta horizont Marx razjasni in razvije 
v dveh drugih bistvenih zapisih: v občudovanja vredni analizi pariške komune 
iz leta 1871 in njegovi kritiki Nemške socialdemokratske stranke iz leta 1875. V 
Državljanski vojni v Franciji, napisani v angleščini, zavrne zgodnejšo postavko, 
da bi moral proletariat po padcu meščanskega državnega aparata ustvariti nebi-
rokratski državni centralizem; nadvse odločno zagovarja federacijo komun, torej 
decentralizacijo, in sicer zato – enako kot v »Prispevku k židovskemu vprašanju« –, 
ker je treba uničiti psevdoreligiozno posvečevanje države, ki je nadomestilo 
srednjeveška nebesa in cerkev. V opombi »Značaj komune«18 zavrača državo, 
»ta nadnaravni izrodek družbe«, in njeno »sveto državno oblast« ter hvali nas-
protni projekt pariške komune, po katerem bi »družba sprejela državno ob-
last vase kot svoje lastne žive sile namesto kot sile, ki družbo nadzorujejo in 
si jo podrejajo«. Kot prepričljivo trdi Zolo v svoji raziskavi, Marxova analiza 
revolucionarnih sprememb v Parizu postavlja ekonomski in družbeni element 
nasproti političnemu in birokratskemu. Ta zgodovinski pregled »združuje 
nasprotni si par ,občanska družba‘ – ,politična država‘, ki ga je Marx vse od 
,Kritike Heglove pravne filozofije‘ uporabljal, da je izrazil, čeravno z deloma 
različnimi in oklevajočimi semantičnimi učinki, temeljno protislovje znotraj 
takšne formacije«.19 Tega stališča pri Marxu še zdaleč ne omaje njegovo vzpored-
no osredotočenje na organizacijo združenega dela v komuni in organizacijo ce-
lotne nacije na podlagi samoupravljanja, temveč je predpostavka za to drugo 
osredotočenje (ki je natanko tisto, kar skuša biti pričujoči spis).

Zadnji Marxov zapis, ki ga bom omenil, je »Kritika Gothskega programa« 
(»Randglossen zur Programm der deutschen Arbeiterpartei«) iz leta 1875.  

MEW, 8. zv., str. 197. [Prim. Karl Marx, »Osemnajsti brumaire Ludvika Bonaparta«, v: MEID,  

3. zv., str. 561.]

Gl. www.marxists.org/archive/marx/works/1871/civil-war-france/drafts/ch01.htm#D1s1.

Zolo, La teoria comunista dell’estinzione dello stato, str. 176–177. 
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Tukaj je mogoče, nasprotno, videti, kako pomembno je bilo za Marxa, da 
razreši svojo mladostno dihotomijo s pomočjo komunizma kot edine možne 
poti in horizonta. S tega gledišča »država« ni več le oblast nad družbo, temveč 
postane – v nasprotju z anarhisti in po proletarski revoluciji – izvršni organ 
univerzalnih družbenih funkcij. Takemu projektu se je mogoče približati, 
zatrjuje, samo po znanstveni poti, ki napotuje na njegove sklepe iz Kapitala 
o postopni, a odločni odpravi »blagovne forme«, tj. abstraktnega dela, na-
menjenega produkciji blaga za trg. Cilj ali telos tega procesa je »v neki višji 
fazi komunistične družbe, ko izgine zasužnjujoče podrejanje posameznikov 
delitvi dela,« doseči, da »bo mogoče popolnoma prekoračiti ozko obzorje 
buržoazne pravice in [da] bo družba lahko napisala na svojo zastavo: Vsak 
po svojih sposobnostih, vsakomur po njegovih potrebah!«.20

Ugotavljam, da se pojem »občanska družba« kot nasprotje državnega apara-
ta vedno znova pojavlja v Marxovi politični misli. Po »Kritiki Heglove pravne 
filozofije« se postopoma, a zanesljivo osvobaja heglovske matrice (v kateri je 
občanska družba pomenila izprijeni egotizem zasebnih interesov), približuje 
se pomenu interakcije med politiko in sfero družbenoekonomskih odnosov, 
ki končno sodoločajo produkcijo, in ujema se s tistimi dejavnostmi, pri kate-
rih družbeno odločanje ni vključeno v državo kot aparat. Osrednje nihanje, 
ki pri Marxu ostaja, je zato vprašanje, ali se občanska družba ujema z razred-
nimi boji, kakor je nedvomno veljalo tako za absolutizem kot za kapital-
izem. Marxovi pojmi, kot sta proletariat in komunizem kot odprava razredne 
družbe, ne morejo vstopiti v opozicijo med civilno družbo in državo, temveč 
so njena utopična in znanstvena odprava oziroma preseganje (Aufhebung). 
Naj dodam, da bi bil danes skeptičen do tega vidika Marxovega nihanja, ki 
zadeva »izničenje politike« in ki ga je potem ekskluzivno razvil Lenin.

3. 
TEZE V RAZVITI OBLIKI

PREVOD MARXOVEGA PRVEGA ODLOMKA: »Vprašanje 
odnosa politične emancipacije do religije postane za nas vprašanje odnosa 
politične emancipacije do človeške emancipacije.«21

20



Gl. www.marxists.org/archive/marx/works/1875/gotha/ch01.htm. [Nav. po Karl Marx, »Kritika 

gothskega programa«, v: MEID, 4. zv., str. 492–494.]

Avtor navaja nekoliko popravljen standardni angleški prevod, ki po njegovem mnenju (prim. zgoraj) 

predpostavlja prehod iz spekulativnega v empiristični filozofski register. Čeprav ta predpostavka za 
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KOMENTAR: Glede na to, da je politika nadomestila religijo kot samo-
zavedanje oblasti, bi bilo treba Marxov odnos posvetna politika : religija 
preobraziti v naš odnos družbeno : uradno politično. Toda pojavi se dodaten 
zaplet: družbena ali popolna človeška emancipacija (ki bo za Marxa prav 
v središču njegove misli kmalu vključevala emancipacijo od bede in eks-
ploatacije) se ujema z Marxovo vizijo komunizma, ki jo bom ohlapno, a 
upam, da dovolj jasno, poimenoval »pravi komunizem«. Zame je to hori-
zont popolne družbene pravičnosti in razodtujitve, ki se politično udejanja s 
samoodločbo sleherne osebe v neodvisnih delovnih in ozemeljskih skupno-
stih brez države. To pomeni, da je odnos takšne, popolne človeške družbene 
emancipacije do uradne politične emancipacije tudi odnos Marxove izvirne 
zamisli ali pravega komunizma (lahko ga imenujemo K1) do uradnega par-
tijsko-državnega komunizma (lahko ga imenujemo K2). Pravi – partizan-
ski, ljudski – komunizem z neposredno demokracijo je povezan z dejansko 
obstoječim partijsko-državnim komunizmom, a se od njega močno raz-
likuje. Tukaj se torej začne moje predelovanje Marxa za potrebe kronotopa 
Socialistične federativne republike Jugoslavije (in pred njo Federativne ljud-
ske republike Jugoslavije).

D.  S .  PREOBRAŽENO:
1.  TEZA: Problem razmerja popolne družbene emancipacije ljudstva do 
uradne (in delno dejanske) države in politične emancipacije je problem raz-
merja med dejanskim ljudskim, neposredno demokratičnim komunizmom, 
ki ljudi osvobaja in jim daje polno moč, ter uradnim državnim in partijskim 
komunizmom, ki je emancipacijski le deloma.

Iz tega sledi, da so bili problemi emancipacije v Jugoslaviji različica stalnega 
konflikta in prežemanja dveh tokov znotraj socialistične in komunistične 
tradicije od industrijske revolucije naprej: ali naj suverena demokracija, 
ali celo organizacija, nastaja od spodaj navzgor ali od zgoraj navzdol? Na 
prvem skrajnem robu izbire so tako Marx kot anarhisti, na drugem pa Sta-
lin, medtem ko se je Lenin po sili razmer premaknil od prvega pola, kamor 
se umešča njegova teorija vse do 1917, k drugemu v času njene skrajno 
ogrožene uveljavitve po letu 1918. Ta dilema se izraža v Maovem grobem 

slovenski prevod ne more veljati, navajamo odlomke po standardnem slovenskem prevodu: spre-

memba uveljavljenega prevoda ali izrazja tako pomembnega besedila v danih okoliščinah ne bi bila 

smotrna. Vse, kar smo lahko storili, je, da smo standardni prevod olajšali za nekaj najizrazitejših 

arhaizmov. (Op. prev.)

MEW, 1. zv., str. 352. [Nav. po Marx, »Prispevek k židovskemu vprašanju«, str. 158.]21
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sloganu izhodiščne kulturne revolucije v komunistični državi: »Bombardi-
rajte štab [s kritiko].«

        

 
PREVOD MARXOVEGA DRUGEGA ODLOMKA: »Meja politične 
emancipacije se takoj pokaže v tem, da se država osvobodi spone, ne da bi 
se je dejansko osvobodil človek, da je država lahko svobodna [besedna igra s 
Freistaat, ki pomeni tudi republiko], ne da bi bil človek svoboden […]. Iz tega 
izhaja, da se človek osvobaja s posredovanjem države, da se politično osvobaja 
spone, ko se dvigne nad to spono v protislovju s samim seboj, na abstrakten 
in omejen način, na delen način.«22

D.  S .  PREOBRAŽENO:
2.  TEZA: Meja družbene emancipacije se takoj pokaže v tem, da se država 
lahko osvobodi neke omejitve, ne da bi bili tudi ljudje dejansko osvobojeni 
od te omejitve, da je torej lahko država politično svobodna ali parlamentar-
na republika, ne da bi bili svobodni ljudje. Iz tega sledi, da se ljudje, kadar 
se osvobodijo s posredovanjem države, osvobodijo le omejeno.

Sledi pa tudi, da se delovni ljudje ali proletarci tedaj, ko se je država os-
vobodila omejitev kapitalistične razredne vladavine in obenem ohranila 
kapitalistično organizacijo produkcije in distribucije, niso dejansko osvo-
bodili iz primeža »kapitala-odnosa« v Marxovem popolnem antropološkem 
smislu, saj so še vedno ujeti v eksploatacijo dela in razne egotizme, ki iz nje 
nastanejo tako pri izkoriščevalcih kot pri izkoriščanih. Te pojave spremljajo 
drugi dejavniki razredne odtujitve: zapuščina patriarhalnega despotizma, 
različne spolne vloge, ter nasprotja med mestom in vasjo ter intelektualnim 
in ročnim delom (bralec lahko navede dodatne dejavnike).

GLOSA K 2. TEZI: Za vse te izpeljave je zelo pomembno dejstvo, ki ga 
ne smemo zanemariti, namreč da je dejanski jugoslovanski kronotop s filo-
zofskega stališča dvojno »nečist« v primerjavi z Marxovo usmeritvijo: prvič 
in na splošno, glede na to, da vključuje praktično politiko z vsemi neizogib-
nimi kompromisi, anahronizmi itn.; drugič in še posebej zato, ker vključuje 
»prehodno obdobje« od kapitalizma h komunizmu, podobno tistemu, ki 
ga je Marx – samo izhodiščno, a vendar temeljno – opisal veliko pozneje 
v »Kritiki gothskega programa«. Zato nimamo opraviti s pretežno zaprtim 

22 Prav tam, str. 353. [Nav. po Marx, »Prispevek k židovskemu vprašanju«, str. 159.] 
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in stabilnim zgodovinskim kronotopom, kot so štirideseta leta 19. stoletja, 
ampak s silovito plimo in oseko na veliko bolj zapletenem terenu. Zgled: 
revolucionarno navdušenje in ljudska tradicija narodnoosvobodilne vojne 
1941–1945 sta lahko na začetku popolnoma onemogočila »kapital-odnos« 
(bodite pozorni npr. na ekonomsko nesmiselno radikalnost pri nacionali-
zaciji majhnih družinskih trgovin in gostiln po letu 1946/47). Nasprotno 
pa je to izhodiščno navdušenje popolnoma naravno popustilo, ko se je iz 
bioloških in psiholoških razlogov revolucionarna generacija izčrpala, okrog 
leta 1960, in se ni nepretrgoma obnavljalo prek trajnega revolucioniranja 
človeških odnosov, kar velja tako za produkcijo – zaradi getoizacije samo-
upravljanja na ravni podjetja ob hkratni blokadi njegovega vzpona na 
vrhove oblasti – kot za javno življenje oziroma občansko družbo (v smislu 
občanske, citoyen, participacije).

        

PREVOD MARXOVEGA TRETJEGA ODLOMKA: »In napos-
led izhaja, da človek ostane – celo če se po posredovanju države razglasi za 
ateista, se pravi, če državo razglasi za ateista – še zmeraj religiozno ujet, in 
prav zato, ker priznava samega sebe le po ovinkih, prek medija. Religija je 
ravno priznanje človeka po ovinkih. Prek posrednika. Država je posrednik 
med človekom in človekovo svobodo. Kakor je Kristus posrednik, ki mu 
človek naprti vso svojo božanskost, vso svojo religiozno ujetost, tako je država 
posrednik, v katerega položi vso svojo nebožanskost, vso svojo človeško ne-
ujetost.«23

D.  S .  PREOBRAŽENO (uporabljam dodatno operacijo: Marxov »ate-
ist« = danes »pravi komunist«):
3 .  T E Z A :  Sledi tudi, da ljudje, kadar se razglasijo za socialiste/komu-
niste s posredovanjem države, torej kadar državo razglasijo za socialistično/
komunistično, še vedno ostajajo nekomunisti, saj se priznavajo le po ovinku, 
le prek posrednika. Nekomunizem je prav pripoznavanje ljudi prek posredni-
ka, po posredni namesto po neposredni poti. Država je posrednik med ljudmi 
in človeško svobodo, tako kot je religija (kristjan bo rekel Kristus) posrednik, 
na katerega delovni ljudje prenesejo ves svoj komunizem in neujetost.

Iz tega prav tako sledi, da je vera v državo v iskreni (ne v stalinistični in 
kontrarevolucionarni) komunistični vladavini ustreznica religije v Marxovi 

Prav tam, str. 353. [Nav. po Marx, »Prispevek k židovskemu vprašanju«, str. 159.]23
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Prusiji in podobnih deželah: nadomešča nadaljnjo komunistično emanci-
pacijo delovnih ljudi, tako da uteleša in vsebuje nadnaravno načelo emanci-
pacije.

GLOSA K 3. TEZI: Tega posredovanja ne spodkopava in ga tudi ne 
more resneje spodkopati predstavniška (parlamentarna, v bistvu razredna) 
demokracija, ampak zgolj asociativna in hkrati neposredna demokracija.

        

PREVOD MARXOVEGA ČETRTEGA ODLOMKA: »Politična 
emancipacija je vsekakor velik napredek. Ni sicer zadnja oblika človeške 
emancipacije sploh, je pa zadnja oblika človeške emancipacije znotraj 
dozdajšnjega svetovnega reda. Razume se: tu govorimo o dejanski, o prak- 
tični emancipaciji.«24

D.  S .  PREOBRAŽENO (»politična« v nasprotju s »človeško emanci-
pacijo« je tukaj državna v nasprotju s človeško emancipacijo): 
4 .  TEZA: Politična in pravna emancipacija prek države je vsekakor ve-
lik napredek. Je zadnji korak človeške emancipacije, ki je mogoč v do zdaj 
obstoječem svetovnem redu in makrookviru držav in razredov.

        

RAZMISLEK O PRVIH ŠTIRIH PREOBRAŽENIH TEZAH 
IZ MARXA:
5.  TEZA: Kakšne so omejitve uporabe tega celotnega preobrazbenega 
prenosa Marxa iz štiridesetih let 19. stoletja na Jugoslavijo po letu 1945? 
Dva niza sklepanja nakazujeta, da takšne omejitve obstajajo.

5 .1 :  Pri prvem nizu gre za to, da obstajajo omejitve glede analogije med 
religijo in komunizmom (Marxova »politika« je zato za nas »družba«, tega, 
kar imenujemo politika, pa to ne zadeva, ker je to področje napetosti med 
državo in ostalo družbo – ali občansko družbo – itn.). Tukaj bi bilo treba 
vpeljati druge, velike, a sekundarne razlike, čemur pa se bom izognil tako, 
da bom preprosto uporabil škarje: ukvarjal se bom le s tistimi Marxovimi 
odlomki, ki jih potrebujem, kajti to briljantno besedilo je tako ali tako zgolj 

24 Prav tam, str. 355. [Nav. po Marx, »Prispevek k židovskemu vprašanju«, str. 162.]
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zelo pomembna (ključna!) spodbuda, katalizator in nepogrešljiva osnova za 
predelovanje. Taka obsežna pozaba našega predmeta bi bila zelo vprašljivo 
ravnanje, a ker to ni besedilo o Marxu, ampak sopostavitev z Marxom, 
odločno vztrajam pri tej metodi.

5 .2 :  Drugi niz zadeva pretežno drugačno zgodovinsko dejanskost, v kateri 
gredo podobnosti z Marxovim kronotopom z roko v roki s pomembnimi raz-
likami. Povezava Jugoslavije s svetom v času multilateralne revolucionarne 
dinamike v produkcijskih silah in odnosih je veliko bolj tesna kot statična 
prusko-evropska v času, ko je Marx napisal svoj pamflet. Niti gospodarstvo 
niti vladanje in ideologija leta 1948 niso bili to, kar so bili leta 1842.

        

6.  TEZA: Dosedanji razmislek je pripeljal do teze, ki je temeljnega pome-
na za spoznavno razumevanje Socialistične federativne republike Jugoslavije: 
partijsko-državna oblast je bila dvoglavi Janus (npr. vsaj v letih 1945–1974). 
Kot diametralno nasprotje Marxovi pruski državi partijsko-državna oblast 
v Jugoslaviji ni bila le dejavnik odtujitve, ampak obenem tudi pobudnik in 
vzvod dejanske osvoboditve – vsaj do določene mere (pomembni sta obe, 
osvoboditev in meja!).

Osvoboditev: izgon okupatorjev in kolaborantov – kapitalistov, birokra-
tov in plačancev, torej neodvisnost dežele (Tito) kot prvi pogoj za vse druge 
korake k samoupravljanju; nacionalizacija in vzpostavitev enotnega plan-
skega gospodarstva (Kidrič); izvedba meščanske revolucije v patriarhal-
no-kompradorski in despotski deželi. Takšna osvoboditev je vključevala 
enakost pred zakonom za vse, vključno z ženskami in mladino; množičen 
vzpon mladih kmetov (k oblasti med revolucijo in v mesta po revoluci-
ji); množično ustvarjanje industrije in delavskega razreda ter tehnične in-
teligence; celo vzpostavitev socialne države s socialno varnostjo (polna 
zaposlitev, izobraževanje, zdravstvo, resen, čeprav nezadosten poskus grad-
nje stanovanj in urbane infrastrukture itn.). Odprla je pot k svobodi, njen 
zaščitni znak je bila (če parafraziram Rancièrja) politika. Bila je pot h K1.

Meja: partijsko-državna oblast je hkrati (kot Marxova pruska država) 
posrednik, skrbnik in zaščitnik osvoboditve, ki se je, po številnih ovinkih, 
vse bolj obračala navznoter; oligarhija je postala razred in statu nascendi. 
Zaprla je vrata do svobode v smislu Marxove »končne človeške emanci-
pacije«, njen zaščitni znak je bila (če parafraziram Rancièrja) policija. K2 je 
ograjeval in fosiliziral K1.
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6.1:  Ti dve načeli oziroma horizonta ali tokova sta se soočala v vodstvu ju-
goslovanske komunistične partije in države: nič strašnega. Toda njuno poten-
cialno dialektiko je zadušila »birokratska« tradicija (v Marxovem pomenu) 
monolitnosti in netransparentnosti stalinističnega izvora. Če temu dodamo 
ne le ekonomske, ampak tudi ideološke pritiske kapitalizma od zunaj, vse bolj 
pa tudi od znotraj (kot priča izjemno priljubljena pesem Tata, kupi mi auto), 
in če vse skupaj dobro premešamo v zaprti posodi, dobimo SFR Jugoslavijo.

        

PREVOD MARXOVEGA PETEGA ODLOMKA: »Kritika ima 
potemtakem povsem prav, če sili državo, ki se sklicuje na biblijo, v norost 
zavesti [Verrücktheit, besedna igra med pomenoma premik in premaknjenost 
kot norost – D. S.], kjer sama ne ve več, ali je domišljija ali dejanskost, kjer 
zaide v nesramnost svojih posvetnih smotrov, ki jim služi religija za krinko, 
v nerazrešljivo navzkrižnost s poštenostjo njene religiozne zavesti, ki se ji 
zdi religija sama smoter sveta. Ta država se lahko reši svojih notranjih muk 
samo, če postane rabelj katoliške cerkve. Do nje, ki razglaša posvetno oblast 
za sebi poslušno telo, je država brez moči, brez moči je posvetna oblast, ki o 
sebi trdi, da je vladavina religioznega duha.

V tako imenovani krščanski državi ima sicer veljavo odtujitev, ne pa človek. 
Edini človek, ki ima veljavo, kralj, je od drugih ljudi specifično razlikujoče 
se bitje, ob tem še religiozno, z nebom, z Bogom neposredno povezano 
bitje. Odnosi, ki tukaj prevladujejo, so še verski odnosi. Religiozni duh torej 
še ni zares spremenjen v nekaj posvetnega.

Toda, religioznega duha tudi ni mogoče dejansko spremeniti v nekaj pos-
vetnega, kajti le kaj neki je, če ne neposvetna oblika neke razvojne stopnje 
človeškega duha? Religiozni duh se lahko udejanji samo, kolikor se razvojna 
stopnja človeškega duha, katerega religiozni izraz je, pokaže v svoji posvetni 
obliki in se vzpostavi. To se zgodi v demokratični državi. Ne krščanstvo, 
marveč človeški temelj krščanstva je temelj te države. Religija ostaja idealna, 
neposvetna zavest njenih članov, ker je idealna oblika stopnje človeškega raz-
voja, ki je dosežena v tej zavesti.«25

D.  S .  PREOBRAŽENO (in v navezavi na 6. tezo):
7 .  TEZA: Kritika torej popolnoma upravičeno prisili državo, ki se opira 
na sveto pisanje, da se zave svoje premaknjene in nore pozicije, v kateri ne 

Prav tam, str. 359–360. [Nav. po Marx, »Prispevek k židovskemu vprašanju«, str. 167.]25
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ve več, ali je fikcija ali dejanskost, ter v kateri dvomljivost njenih empiričnih 
ciljev, katerih pretveza je ideologija (K2), pride v nerazrešljiv konflikt z 
iskrenostjo njene komunistične (K1) zavesti, za katero je komunizem smoter 
sveta. Ta država se lahko svojih notranjih muk reši le tako, da postane poli-
caj institucionalizirane partije.

GLOSA K 7.  TEZI:  Z gledišča dvoglavega Janusa iz 6. teze je predstava 
o državi kot partijski policiji resnična le, ko gre za popolnoma negativen 
– monoliten in despotski – obraz oblasti v SFRJ: zanj so si popolnoma in 
»v čisti obliki« prizadevali partijski konzervativci, ki so torej nestalinistični 
stalinisti. In s to omejitvijo in v tej meri (ki bi jo morali še določiti) ta 
predstava drži. Edina alternativa: država mora – postopoma, a nezadržno 
– odmreti.

7 .1 :  Za etatizirani, oligarhični, policijski obraz tako imenovane komunistične 
države ima veljavo odtujitev, nimajo pa je ljudje. Edini ljudje, ki kaj veljajo, 
so tisti »posebnega kova« (Stalin), ki so obenem še neposredno povezani z 
ideologijo, z nebesi. Odnosi, ki tukaj prevladajo, so še verski odnosi. Reli-
giozni horizont uradnega komunizma torej še ni zares spremenjen v nekaj 
posvetnega, laiziranega.

Toda horizonta državnega komunizma ni mogoče zares spremeniti v nekaj 
posvetnega, kajti le kaj neki je, če ne odtujena oblika prehodne stopnje v 
potencialnem razvoju človeške emancipacije od tisočletne državne oblasti, 
patriarhalnega nasilja in razredne eksploatacije? Prav odtujitve zahtevajo raz-
kol med zemeljskim in nebeškim horizontom, vključno z obdobjem poten-
cialnega prehoda iz razredne družbe v komunizem. Državnokomunistično 
pozicijo je mogoče udejanjiti in preseči (aufheben) le, če se stopnja razvoja 
človeške emancipacije, katere ideološki izraz je, pokaže in vzpostavi v to-
stranskem, neodtujenem duhu. To se lahko zgodi v »socialistični« družbi, 
kjer bi samoupravljanje prevladalo nad etatizmom in drugimi odtujitva-
mi. Temelj te države zato ne bi bil državni komunizem, temveč človeški 
temelj komunizma. Komunizem ostaja idealna zavest njenih članov, ker je 
komunizem idealna (nebeška) oblika stopnje človeškega razvoja, ki ga lahko 
dosežeta ta država in družba na zemlji.

GLOSA K 7.1:  Ker se državni komunizem, v nasprotju s prusko in po-
dobnimi državami, ni udejanjil nikjer (stalinizem in današnja Ljudska re-
publika Kitajska sta kontrarevoluciji), je treba Marxove trditve prevesti v 
modus irrealis, pogojnik.
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PREVOD MARXOVEGA ŠESTEGA ODLOMKA: »Krščanska je 
politična demokracija, vtem ko velja v nji človek, ne le človek, marveč vsak 
človek, za suvereno, za najvišje bitje, toda človek v svoji nekultivirani, neso-
cialni pojavnosti, človek, kakršen je v svojem dejanju in nehanju, človek, 
kakor ga je pokvarila celotna ureditev naše družbe, izgubljen za samega sebe, 
odtujen, izročen oblasti nečloveških razmer in prvin […]. Domišljijska 
tvorba, sen, postulat krščanstva, suverenost človeka, a kot tujega, od dejan-
skega človeka različnega bitja, so v demokraciji čutna dejanskost, zdajšnjost, 
posvetna maksima.«26

D.  S .  ZELO PREOBRAŽENO (toda vse v okvirih Marxovega besed-
njaka):
8 .  TEZA: Dejanska in integralna politična demokracija je komunistična 
(K1): zadržuje in počloveči neizogibno državo. Toda državni komunizem 
(K2) empirično pozna človeka v njegovi necivilizirani, nedružbeni obliki, 
človeka v njegovem naključnem obstoju, človeka, kakor ga je izpridila 
(verdorben) celotna organizacija naše patriarhalne in kapitalistične družbe, 
odtujenega, izročenega oblasti nečloveških razmer in prvin. Uradni komu-
nizem lahko sanja in razglaša suverenost človeka kot najvišjega bitja, toda to 
je tuje bitje, ki se razlikuje od »dejansko obstoječega« človeka. V dejanskem 
komunizmu (K1) pa bi bil čutna dejanskost, zdajšnjost, materialno načelo 
– nosilec samoodločbe in samozavedanja. Marxovo »prehodno obdobje« je 
rast ljudi od K1 h K2.

        

PREVOD MARXOVEGA SEDMEGA ODLOMKA: »Kjer se je 
politična država resnično izoblikovala, živi človek ne le v mislih, v zave-
sti, temveč v dejanskosti, v življenju, neko dvojno, nebeško in zemeljsko 
življenje, življenje v politični skupnosti, v kateri velja sebi samemu za družbeno 
bitje, in življenje v občanski družbi, v kateri deluje kot zasebnik, v kateri ima 
druge za sredstva, ponižuje samega sebe v sredstvo in postaja igračka v rokah 
tujih sil.«27

26

27

Prav tam, str. 360–361. [Nav. po Marx, »Prispevek k židovskemu vprašanju«, str. 168.]

Prav tam, str. 354–355. [Nav. po Marx, »Prispevek k židovskemu vprašanju«, str. 161.]
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D. S.  PREOBRAŽENO (te odtujitve ni mogoče prenesti na Jugoslavi-
jo, kakršna je bila, vsaj ne v času do sedemdesetih let):
9. TEZA (kot alternativa 8. tezi): Kjer se je komunistična državna oblast 
razvila v zaprto vladajočo elito politokracije, živijo ljudje – ne le v mislih, v 
zavesti, temveč v dejanskosti – dvojno življenje, idealno in dejansko (nebeško 
in zemeljsko). Živijo v državni skupnosti, znotraj katere veljajo samim sebi 
za skupnostna bitja, hkrati pa tudi v občanski ali meščanski družbi, v kateri 
veljajo samim sebi za zasebnike, ne glede na vse druge posameznike, ki so 
obravnavani kot sredstva, in v kateri so ponižani ter postajajo igračke tujih 
sil.

        

PREVOD MARXOVEGA OSMEGA ODLOMKA: »Tako imeno-
vana krščanska država je krščansko zanikanje države, nikakor pa udejanjenje 
krščanstva v državi. Država, ki še izpoveduje krščanstvo v obliki religije, ga 
še izpoveduje v obliki države, kajti njen odnos do religije je še religiozen, se 
pravi, ta država ni dejanska izvedba človeškega temelja vere, ker se še sklicuje 
na nedejanskost, na imaginarno obliko tega človeškega jedra. Tako imenovana 
krščanska država je nepopolna država in krščanska vera ji velja za dopolnitev 
in posvetitev njene nepopolnosti. Vera ji zato nujno postane sredstvo, in ona 
sama je država hinavščine. Velik razloček je, če šteje dovršena država zara-
di pomanjkljivosti, ki je v splošnem bistvu države, religijo med svoje pred-
postavke, ali pa če nedovršena država zaradi pomanjkljivosti, ki je v njenem 
posebnem bivanju, kot pomanjkljiva država razglaša religijo za svojo podlago. 
V slednjem primeru postane religija nepopolna politika. V prvem primeru se 
kaže nepopolnost celo dovršene politike v religiji. Tako imenovana krščanska 
država potrebuje krščansko vero, da bi se izpopolnila kot država.«28

D.  S .  PREOBRAŽENO (z dopolnilom):
10.  TEZA: Podobno kot država, ki izpoveduje religijo, je tako imenovana 
komunistična država komunistično zanikanje države, a še zdaleč ne tudi 
družbeno udejanjenje komunizma. Tako imenovana komunistična država 
je nepopolna država, komunizem pa ima za dopolnitev in posvetitev lastne 
nepopolnosti, tako da komunizem neizogibno postane sredstvo, država pa 
država hinavščine. Tako imenovana komunistična država potrebuje komu-
nizem, da bi se izpopolnila kot država.

 Prav tam, str. 357–358. [Nav. po Marx, »Prispevek k židovskemu vprašanju«, str. 164–165.]28
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GLOSA K 10.  TEZI:  V tem primeru uradni partijsko-državni komu-
nizem (K2, čeprav se je uradna interpretacija Jugoslavije izrazu »komu-
nizem« izogibala) postane ideologija v negativnem pomenu odtujenega vi-
deza dejanskosti. Ker se še vedno sklicuje na izvirni, Marxov in Leninov 
komunizem v njegovi vrhunski obliki (K1), postane K2 tudi hinavščina, 
podobna papeževemu pridiganju krščanske ljubezni do bližnjega (če os-
tanemo pri vzporednici z Marxom) z veličastne katedrale sv. Petra in va-
tikanske državne enklave množicam zunaj čudovitega stebrišča. Zapiranje 
vrat Marxovi integralni emancipaciji (katere obrisi so bili vedno vidni v 
integralni samoodločbi v gospodarstvu in politiki) spreminja v hinavščino 
celo zelo dejanski prispevek prve Janusove glave.

K2, »religija« oblasti, je v primerjavi s K1 vedno le delna, sčasoma pa 
postane lažni dosežek. Prav v okviru tega razhajanja se je pojavila zagrebška 
revija Praxis kot primer zavesti o komunizmu (K1) – ki pa je bila tudi sama 
enostranska, saj je bila konfliktna in aktivistična, namesto da bi bila suvere-
na, zmagoslavna itn.

        

11.  TEZA: V (pomembnem!) nasprotju z onstransko religijo razume 
tosvetni komunizem drugo poved 10. teze kot začasno preložitev dovršitve 
– dokler se ne bodo razvile produkcijske sile in dokler ne bodo odprav-
ljene zunanje grožnje (kar praktično pomeni brez določnejšega roka ozi-
roma, kot vidimo na primeru vedno hujšega kapitalizma, ob svetem nikoli). 
Domnevam, da bo ta aporetična vrzel v prihodnje spodbudila pomembne 
strateške modifikacije Marxovega političnega horizonta, ki bodo temeljile 
na filozofski antropologiji in zelo drago plačanih izkušnjah. Predvsem pa je 
treba usmeritev k vlogi, ki jo imata za razodtujitev ekonomska produkcija 
in potrošnja – ta vloga je seveda dolgoročno nujna –, dopolniti z vlogo 
demokratične oblasti zunaj neposredne produkcije.

GLOSA K 11.  TEZI:  Komunizem dejansko nima nobenega smisla, če ne 
ohrani horizonta radikalne tosvetne odrešitve, namreč množične produkcije 
kvalitativno boljšega življenja, ne pa zgolj socialdemokratskega reformizma. 
A kako? K1 je s političnega vidika vprašanje, kako znotraj komunizma in 
kot bistvo komunizma razviti učinkovite in prepletene oblike tako asocia- 
tivne kot neposredne demokracije, v interakciji države in ostale družbe; z 
ekonomskega stališča pa vprašanje, kako razviti učinkovite in prepletene ob-
like večstranskega in piramidnega planiranja na podlagi kritične povratne 
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zanke s takšno demokracijo. S filozofskega stališča je vprašanje, kako se upre-
ti vsem težnjam po eni in edini resnici ter vsem spremljevalnim dodatkom 
poenotenja od zgoraj navzdol; najboljši zgled zanje sta Stalinova monolit-
nost in njegova vsenavzoča vertikalna poveljevalna veriga sistema »enotnega 
poveljstva« (edinonačalie), prav dobro pa uspevajo tudi v vseh cerkvenih in 
kapitalističnih korporacijah.

Religij (monoteističnega tipa) ni mogoče popraviti; marksizem in komu-
nizem (K1) pa je mogoče.

        

12.  TEZA: Komunizem ne more odpraviti politike, tj. nasprotij med občani 
v neki državi oziroma drugačne vrste skupnosti znotraj občanske družbe. 
Marx je politiko razčlenjeval zgolj kot antagonistična trenja in spopade, ki 
so v zadnji instanci razredno utemeljeni;29 toda po revolucijah 20. stoletja 
poznamo tudi »neantagonistična protislovja znotraj ljudstva« (Mao). Brez 
politike občanske družbe, ki bi jih rešila, lahko to nalogo opravi le še država 
– nujna, a zelo enostranska politika od zgoraj. To je glavna napaka leni-
nizma, ki je zrasla iz zaostale patriarhalne dejanskosti.

GLOSA K 12.  TEZI:  Tukaj govorimo o samoodločbi in samozavedanju 
posameznikov, ki so v medsebojnih odnosih znotraj družbene totalitete (po 
Heglu v njegovi najboljši različici). Ta dva izraza sta izpeljana iz posameznikov 
kot aktivna in refleksivna vidika njihovega suverenega bivanja, preobraženo 
pa ju lahko razumemo kot samoupravljanje samega sebe in človeških kolek-
tivnih zadev ob upoštevanju perspektive smrtnosti.

Če samoupravljanje razumemo zgolj kot prevod teh izrazov v jezik 
množičnega upravljanja (kar je samoupravljanje pri Kardelju), postane nu-
jen, ne pa tudi zadosten korak.

        

Ta nit sega npr. od zgoraj nav. odlomkov prek Bede filozofije do Komunističnega manifesta.

Izraz samoupravljanje uporabljamo za prevajanje avtorjevega izraza »self-government«, medtem ko na 

tem mestu avtor govori o »self-management«. Ker samovladanje kot mogoči prevod za »self-govern-

ment« ni uveljavljeno, ostajamo povsod pri samoupravljanju, bralca pa opozarjamo, da je tukaj avtor 

z izrazom »self-management« za jugoslovansko doktrino po letu 1950 poudaril njegovo upravljavsko, 

celo menedžersko etimologijo. (Op. prev.)

29
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PREVOD MARXOVEGA DEVETEGA ODLOMKA: »Kajpak v 
časih, ko se politična država kot politična država nasilno poraja iz občanske 
družbe, ko si človeško samoosvobajanje prizadeva, da bi se izvršilo v ob-
liki političnega samoosvobajanja, država lahko gre in mora iti do odprave 
religije, do uničenja religije, a le tako, kakor gre do odprave privatne last-
nine, do maksimuma, do zaplembe, do progresivnega davka, kakor gre 
do odprave življenja, do giljotine. V trenutku posebne samozavesti skuša 
politično življenje zatreti svojo predpostavko, občansko družbo in njene 
prvine, in se konstituirati kot dejansko, neprotislovno generično življenje 
človeka. To pa lahko doseže le z nasilnim nasprotjem do svojih življenjskih 
pogojev, edinole z razglašanjem revolucije za nekaj trajnega, in zato se konča 
politična drama s ponovno vzpostavitvijo religije, privatne lastnine, vseh 
prvin občanske družbe prav tako nujno, kot se konča vojna z mirom.«30

D.  S .  PREOBRAŽENO (in nazadnje popolnoma drugače):
13.  TEZA: V časih, ko se politična država nasilno poraja iz družbe, ko 
je osvoboditev prek države oblika, kjer si ljudje prizadevajo za svojo os-
voboditev, v takšnem času posebne samozavesti si država prizadeva zatreti 
svojo predpostavko, družbo občanov, in se vzpostaviti kot dejanska celovi-
tost človeka, ki je brez nasprotij. Toda država lahko to stori le z nasilnim 
nasprotjem do svojih življenjskih pogojev, edinole z razglašanjem revolucije 
za trajno, zato se drama nujno konča s spremembo narave države ali pa s 
spremembo narave družbe.

GLOSA K 13.  TEZI:  Mislim, da se to ujema z nenehno dilemo SFRJ. 
Nenavadno: čeprav Marxa pri njej ne moremo dobesedno uporabiti, je za-
res briljantno formuliral dilemo oblasti kot prisile. Kot vemo, se je drama 
končala s spremembo narave države (najslabša mogoča različica jugoslovan-
skih odcepitvenih vojn med sovražnimi si mini razredi in ljudstvi, ki so bila 
njihovi ujetniki), zato ker ni prišlo do nobene spremembe narave občanske 
družbe državljanov (nobene neposredne in asociativne demokracije).

        

MEW, 1. zv., str. 357. [Nav. po Marx, »Prispevek k židovskemu vprašanju«, str. 163–164.]

V izvirniku »citizen's civil society«, kjer se »citizen« očitno – prim. 14. tezo sp. – nanaša na Staats-

bürger, ki ga v nasprotju z Bürger v pomenu občan, tako kot prevajalec »Prispevka k židovskemu 

vprašanju«, slovenimo z »državljan«. (Op. prev.)

30
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Prišel sem do dveh sklepov: prvi se opira na Marxa, drugi pa na izkušnje od 
oktobrske revolucije naprej:

PREVOD MARXOVEGA DESETEGA ODLOMKA: »Šele ko 
bo dejanski individualni človek spet sprejel vase abstraktnega državljana in 
ko bo kot individualni človek v svojem empiričnem življenju, v svojem in-
dividualnem delu, v svojih individualnih odnosih postal generično bitje, šele 
ko bo človek spoznal in organiziral svoje ,lastne sile’ [Rousseau, Contrat 
social – D. S.] kot družbene sile, in ko potemtakem družbenih sil ne bo več 
ločeval od sebe v obliki politične sile, šele tedaj bo človeška emancipacija 
izvršena.«31

D.  S .  PREOBRAŽENO:
14.  TEZA: Šele ko bodo dejanski, individualni ljudje spet sprejeli vase 
abstraktnega državljana in ko bodo individualna človeška bitja v svojem 
empiričnem vsakdanjem življenju, delu in odnosih postala integralno 
človeška bitja, šele ko bodo ljudje spoznali in organizirali svoje »lastne sile« 
(Rousseau) kot družbene sile in ko zato od sebe ne bodo več ločevali družbene 
sile v obliki državne sile, šele tedaj bo človeška emancipacija izvršena.

PO MARXU, MI DANES:
15.  TEZA: Vedno, kadar K2 zatre K1, dobimo kontrarevolucijo, ki izniči 
začetke razodtujitve (razsvetljenstvo, socialna država, poskusi samouprav-
ljanja). Preobrazba slogana Rose Luxemburg »Socializem ali barbarstvo« 
v razmerah hegemonega svetovnega kapitalizma je »Komunizem (K1) ali 
kontrarevolucija v barbarstvo«.

PREVEDEL MARKO KRŽAN

Prav tam, str. 370. [Nav. po Marx, »Prispevek k židovskemu vprašanju«, str. 180.]

V izvirniku »state power«, ki aludira na Marxovo »politische Kraft« v zgornjem odlomku. Obe 

večpomenki v tem spisu navadno prevajamo z »oblast«, v teh dveh primerih pa smo, tako kot preva-

jalec »Prispevka k židovskemu vprašanju«, ohranili ujemanje med politično/državno in družbeno silo 

(»state power« – »social power« oz. »gesellschaftliche Kraft« – »politische Kraft«). (Op. prev.)

31
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Besedilo je prevedeno po izdaji: Marko Ristić, Knjiga poezije, Nolit, Beograd, 1984, str. 271–277.
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MARKO RISTIĆ

FILIALA STVARNOSTI 

Žalostni dnevi nekega živo-mrtvega poosebljenega resničnega anahronizma
Preteklost je še vedno tu
Kot kamen
Kot križ
Kot guma
Preteklost je lepljiva velika raztegljiva
To so lasje lasje kot vsaki dlakavi lasje ki ničesar polasali ne bodo Preteklost
Neprebavljena nevihta chewing gum
Zaman se poskušam osvoboditi

Tretji mesec v letu za katero so nam obljubili zlate gradove

Zlata je beda
Njene roke so iz zlata
Njene ustnice so iz zlata
Tudi zenice ima iz zlata
Svetla je in slepa
Nema
In medtem ko plete in spleta potoke iz zlata
Izginja v temi na dnu lakote sama
Kuštravo drevo brez korenin v nevihti
Konj vzpet na obali zbeganega morja
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Beseda brodolom je izgubila svoj pomen
Tudi beseda potres
Brodolom ne pripada nobeni naciji
Potres ne pripada nobeni naciji
Niti anahronizem
Niti nevihta niti konj niti drevo niti morje
Beseda je o besedi nacija
Beseda je o naciji

Čas je
Ladja se imenuje Evropa 1943
Skrajni čas je
V brodolomu je utonil človek ki ne pripada nobeni naciji
To ni zgodba
Niti pesem niti krik niti brodolom niti dom
Niti nacija niti beseda niti zmaga niti sonata
Niti monolog niti monoglogov kol niti Nosferatu vampir
Niti tiskarska napaka
Niti likantropski solilokvij
To ni niti endofazija niti poročilo vrhovnega poveljstva
Niti delirij štirimotornih bombnikov
To je anahronizem
Ali obstaja upanje?
Tu
Nad ruševinami temi znotraj in zunaj in po vsej tej krvi tej preteklosti tej 
sluzi krvavi temu prahu tej bolezni
Ali obstaja upanje?
Uresničila se bo rastlina bršljan zvestejši od božjasti
Ko bo počila ta gladka lepljiva opna na očesu
Na obali kjer srh mrzlo polzi po zatilju
V novem jutru
Da pogleda ta RANGER z grozo nujno v golem grlu jutra v mokrem žrelu 
jutri v sivem grlu prepiha stoletij v turobne turbine
V sivi meglici
Topovi ne sprašujejo več ne odgovarjajo več
Ali obstaja upanje za Petra Ibbetsona
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Oblečeni v belo in rožnato peno
V čipkasto snežno in rdečo peno stekline
Na morski obali v strgani srajci iz morskih alg in pene
Maščevanje v pesti
Po telesu se plazi bršljan resnice ovija se
Vraščen v telo
Maldoror gleda
Vé

Ali obstaja upanje da zaobjamemo zaplavamo zagrabimo zaplešemo
Mrtvi in živi skupaj
Za Solweig Gradiva ali Annabel Lee
Za Turpitudo

»Kdo prihaja?
Novi čas.
Kaj prinaša?
Roke brez prstov.
Da, same štrclje, a dobili smo violino.
Obnoviti hočemo zelo melodične koncerte
Italijanskih angelov iz petnajstega stoletja:
Naj je glasba neskončno preprosta in ples še preprostejši –
Uspavanke so malokdaj smešne.
Moški brez ene noge in ženske brez polovice glave
Se bodo spustili na polja in šli za plugom
V zelenkastih oblekah, v rdečkastih hlačah,
Za modrikastimi rali, za marogastimi voli po
Neskončnih poljih.
Neko novo življenje se bo začelo z nekim novim baletom poškodovanih teles!
Lepše bo zdaj, ko zaplešemo šepavi,
Kot prej, ko se nismo niti spomnili, da bi plesali.
Vojna, to je končano, mehanične moči sem se naveličal,
Upam, da bo zdaj vse nastalo kot na pisanih slikah
Kmetijskih koledarjev,
Kjer na enem koncu okopavajo vinograde, na drugem koncu pa
Jerbase grozdja odnašajo.
Kdo prihaja?
Novi čas.
Kaj prinaša?
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Roke brez prstov.
Da, same štrclje, a dobili smo zale srpe.
Obnoviti hočemo čas, na livadah, semnjev pomladnih.«

        

Tako je Rastko Petrović včeraj pesnil VČERAJ IN DANES
Ali obstaja upanje za jutri za nas za semnje še enkrat
Zdaj ko se je zares vse ponovno končalo in ko se vse začenja znova
Da pohabljeni zaplešemo
Brez glave in ozdravljeni
Da na poljani novega jutra obnovimo čas
Da obnovimo čas
Krvavi in dionizijsko zaneseni

Ali obstaja upanje?

Žuželka Kafkova žuželka v svojem sobnem zapredku in med knjigami
Polmrtvo bitje tudi sama tvoja bolezen je bolna in brez zamaha in gnila
Tli v šalu šlafrokasta in copatasta kot si ti sam
37°3
Tvoja bolezen je kot Proust v njegovi neizčrpni deklinaciji
Ves v neki mlahavi pleteni potni miteni iz katere mu molijo smrkavi 
mehki zakajeni brki in nos v iskanju izgubljenega časa

Hočeš najti obnoviti ustvariti premagati roditi
ČAS
Novi čas
Hotel si se spoprijeti s časom

A to lahko le tisti ki o času ne razmišlja temveč čas gradi ker se
Nove besede o času
Novega brodoloma časa
Nove ladje časa
Nove nacije časa
Nove besede potresa in semnja
In nove besede resnice in nove resnice sanj in novih sanj govorice in nove 
govorice človeka
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In novega človeka časa in novega časa nacije in nove nacije svobode in 
nove svobode
In nove svobode
Ker se nove misli časa in samega novega časa
Ne ustvarja na kanapeju med pečjo in BBC-jem
Med tremi različnimi reprodukcijami iste Chiricove slike ki se imenuje 
Le Cerveau de l'Enfant in je pripadala Andréju Bretonu ki je njeno prvo 
reprodukcijo natisnil leta 1922 v reviji Littérature in potem šest let pozneje 
leta 1928 torej v knjigi Le Surréalisme et la Peinture in potem še enajst let 
pozneje v zadnji številki revije Minotaure in vsakokrat je bila reprodukcija 
čedalje boljša in papir čedalje razkošnejši in format čedalje večji …
Ne 
Ne
Ne
To je resnično dekadenca in tu se novega časa zagotovo ne ustvarja
Kot se ga ne ustvarja na marginah Huysmansa
Pa tudi ne Branislava Nušića
In morda tudi ne Vachéja
Ne ustvarja se ga med spomini na tako nedavno in tako drago in morda 
tako prazno in vsekakor tako jalovo in vedno tako blago in tako razpadlo 
preteklost kakršna je Marcela Duchampa La Mariée mise à nu par ses 
célibataires même z vejico ali brez vejice pred »même« z ˆ ali brez ˆ na 
»même«
Shrani maslo za očeta on je bolan
Ne ustvarja se med tem stavkom in Lokusom Solusom
Niti z ohranjanjem ravnotežja čajne skodelice na plešasti glavi
Niti s spomini na melanholične Melpomene
Niti z menami idej
Niti s témami smeha
Niti s shemami zamenjave generacij
Ne ustvarja se s humorjem seveda niti z utrujenostjo seveda niti z 
mrtvilom
Niti s himerami niti s parafini
Ne prestreza se ga z ogledalom na dnu suhih jezer
Ne lovi se ga z mišelovkami logike
Niti z mišbaterijami paranoje
Niti s triumfalnimi kapilarnimi kremkaramelami asociacij in disociacij
Novega koncepta časa in prostora-časa in javnih sanj
Nove stvarnosti časa in nacije in sreče
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Sanj in resnice novega časa
Naše stvarnosti brez mere iz sreče in iz sna
Se ne ustvarja iz noči v noč niti z nesodobnimi premišljevanji
Ne ustvarja je teatralni subjekt
Ne ustvarja se pod mikroskopom introspekcije niti na kunstdruck papirju 
Niti v krznu niti s Filozofijo pohištva Edgarja Allana Poeja

Temveč se ustvarja na Donecku ali na Neretvi
Pri Glamoču ali pri Drvarju
V Prozoru in ne na oknu

11.  MARCA 1943 

PREVEDLA MICA MATKOVIĆ

Neprevedljiva besedna igra: U Prozoru a ne na prozoru.
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Fi lozof  in  knj iževnik,  španski  borec  in  par t izan Koča Popović  s  Titom v Ja jcu,  1943,  kot  pove l jn ik  Prve 

proletarske  br igade,  k i  j e  nato preras la  v  d iv iz i jo  in  korpus  NOVJ. 

Foto:  zasebni  arhiv  Dal ibora  Jovanovića 

Manifest je preveden po izdaji: »Pozicija nadrealizma«, v: Koča Popović, Nadrealizam & Postnadrealizam, 

Prosveta, Beograd, 1985, str. 35–40.
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ALEKSANDAR VUČO, OSKAR DAVIČO, MILAN DEDINAC IDR.

POZICIJA NADREALIZMA 

Ves svet proti vsemu svetu.
Svet neskončne dialektike in dinamične konkretizacije proti svetu mrtva-
ške metafizike ter abstraktne in tolste statičnosti. Svet osvoboditve človeka 
in nezvedljivosti duha proti svetu represije, omejevanja, moralne in druge 
kastracije. Svet nepremagljivega nekoristoljubja proti svetu posesivnosti, 
komforta in konformizma, strahopetne osebne sreče, povprečne sebično-
sti, vseh kompromisov.

Kljub vsemu pa danes ta neodpravljivi konflikt med človekom in člove-
kom moralno zaznamuje osebnosti, brez izjeme in brez opravičila. Je več 
kot dejstvo, je odločilni dejavnik.

Ta konflikt ni neko abstraktno notranje postavljanje časovnega človeka 
nasproti večnemu, ni dilema ali antinomija le na ravni teoretičnega reše-
vanja, ki bi s tem že bilo omejevanje in izogibanje konkretnim in virulen-
tnim prepirom, in katerih rešitev bi vse pustila na svojem mestu, od člo-
veka pa zahtevala resignacijo in sprejemanje tako imenovanih večnih meja 
njegove narave. Mi ne verjamemo v apriorno spoznanje teh meja; njihovo 
neupravičeno ustanavljanje je le eden od načinov duhovne represije nad 
tistimi, ki še ne razpolagajo s sredstvi, ki bi jim enkrat za vselej omogočila 
poskusiti vse, česar je človek zmožen. Prav tako ne verjamemo v možnost 
človekove resignacije še pred uspehom ali neuspehom določenega pre- 
obrata, v njegovo kapitulacijo, prej ali slej. Tisti, ki v to verjamejo, se na 
robu tega podirajočega se sveta le slepijo ali pa so resnično postali neob-
čutljivi za vso nespravljivost, slepi za ves pesimizem človeka, človeka, ki za 
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vsako ceno hoče obstajati neokrnjen, ali pa ne obstajati. Niti za trenutek 
ne moremo ločiti nerazdeljive enotnosti večnega in časovnega človeka.

S te perspektive za nas problem človeka in njegovega življenja v družbi 
ni antiteza človeka nasploh in družbe nasploh – ne bi vedeli, kaj govori-
mo –, temveč antiteza nekega človeka, človeka sedanjosti in neke družbe, 
družbe sedanjosti. Spopad torej odkrivamo v nekem konkretnem trku, v 
določenih točkah, in mimo tega ne moremo. Ta problem ima korenine 
na ravni realnih dogajanj; tu se danes najpopolneje in najbolj odločilno 
izraža, se nesporno rešuje in tu bo tudi rešen. Njegovo odpravljanje neizo-
gibno pelje k ekstremnim rešitvam, tj. predrugačenju samih pogojev, ki so 
ga izzvali. Če pa se nam s širše perspektive zdi, da je ta konflikt neizčrpen, 
je to le zato, ker je človek, ta ulomek sveta, neizmerljiv in nezvedljiv.

Prav tako ne menimo, da ta konflikt poteka na neki posebni, recimo 
ekonomski ravni, pri tem pa pušča nedotaknjeno in neoporečno dozdevno 
transcendentnost ter družbeni medprostor duha in misli. Ne verjamemo 
ne v nespremenljive ne v izolirane sisteme, niti v neodvisna delovanja po-
sameznih človekovih zmožnosti, čeprav menimo, da je nepogrešljiv meto-
dološki determinizem njegovih posameznih dejavnosti, ki edini dopušča, 
da se izognemo zmedi, saj bi bila zamenjava ter prenos težišča in oporne 
točke nemoralna in neodpustljiva. V vsakem trenutku, na vseh koncih, 
ko gre za resnično predrugačenje in avtentično delovanje človeka, ga mi 
vidimo angažiranega celega, saj je transformacija povezanosti vsega z vsem 
edino moralno merilo človekove resnične dovršitve.

Ta moralni kriterij, ki ga postavljamo na prvo mesto in ki ga bomo stalno 
poudarjali kot najodločilnejšega, ni odvisen od neke statične uzakonitve 
dobrega in zlega, temveč ga je povzročil proces dialektičnega obstajanja, 
prevraten razvoj človekove dovršitve. Ta moralni princip izhaja iz izvor-
nih, nagonskih in v osnovi nezvedljivih zahtev človeka in je nošen, in nas 
nosi nezadržno in s čedalje večjo zavestjo o celoti in neločljivosti komplek-
sne in protislovne stvarnosti k absolutnosti neke mejne ideje svobode, ki se 
nenehno obnavlja. Enkrat za vselej naj bo jasno, da smo mi odgovorni le 
pred tem revolucionarnim determinizmom morale.

Skupnega smisla različnih vidikov, izrazov in perspektiv naše dejavnosti 
ter enotnosti naših posameznosti ni treba iskati v nekem vnaprej zgraje-
nem, statičnem in teoretičnem sistemu, niti v nekem začetnem, umetnem 
soglasju, ki vse posplošuje in pomirja. Ta skupni smisel, to povezanost, to 
enotnost naša akcija najde le v svojem dialektičnem razvoju, s katerim se 
podreja revolucionarnemu procesu moralnega determinizma. S to dekla-
racijo določamo moralno pozicijo nadrealizma, s tem pa v tem trenutku 
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in v danih okoliščinah poudarjamo tudi zunanjo različnost in notranjo 
enotnost vseh naših postopkov in vseh naših manifestacij, ki pa se morda, 
če jih opazujemo posamično in statično, ne zdijo vedno popolnoma do-
sledni. Nadrealizem pomeni učinkujočo, aktivno konfrontacijo, prodorno 
koordinacijo določenih prelomnih doktrin in metod ter posameznih nega-
cij in zahtev nekega popolnega in dokončnega izražanja. Ta koordinacija ni 
spravljivo seštevanje značilnosti ali iskanje za vsakogar in za nikogar uteče-
ne enačbe, temveč dramatično soočenje in v tem dialektičnem prežemanju 
nasprotij, z vsemi posledicami, neko brezobzirno, dokončno izčrpavanje in 
izgorevanje vsega, kar ni utirjeno v neizprosen mehanizem konkretnega in 
univerzalnega nastajanja.

Prikovani na neusmiljene vzvode tega mehanizma. Morda smo mi sami, 
ali pa vsi ljudje, ti vzvodi. Zajeti v to smrtonosno in neovrgljivo moralno 
mašinerijo nastajanja. Njen v vsakem trenutku vedno bolj zavesten dina-
mični trenutek. In iz dna svojega mesa dolžni neizčrpno izpolnjevati njene 
skrivnostne in usodne zahteve. Ki ne odpuščajo.

In pahnjene v jekleno žrelo dialektike so vse naključne oblike našega 
izražanja in naše prevzetosti na vseh ravneh – od nepomirjenih žil revolta 
do prodiranja proti skrivnostno žareči slepi pegi mentalne mrežnice, kjer 
se bodo končno, strmoglavljene v zunajčasnost, zbrisale in kjer se že od-
pravljajo vse kontradikcije – le izoblikovanje nujnosti tega izpolnjevanja.

Škrtanje z zobmi, gnus in dolga bela rokavica. Čutiti stud, odklanjati 
– neki tragično prevarani ljudje, ki z oglavnikom degradirane in prostitu-
irane misli in angelske hipokrizije formul-plašnic (»Moje kraljestvo ni od 
tega sveta«; le ena zadošča, da žigosa nizkotnost tistih, ki so prodali duha) 
vlečejo karnevalski in mrtvaški voz, okoli katerega skakljajo livrirane mari-
onete in intelektualni kodri, ob razbojniški glasbi, s katero nas želijo oglu-
šiti in zmesti, da ne bi opazili, da je ta lažno triumfalni in nališpani spre-
vod dejansko samo pogreb nekega balzamiranega trupla obdobja, sprevod 
ledene in gole praznine človeških življenj – in pogledati v oči popolni 
uresničitvi in obstajanju čudeža. Sklicevati se na markiza de Sada, He-
gla, Lautréamonta, obenem pa ne pozabiti na Vapo, Vajferta, Velmarja - 
Jankovića. Biti brez premora prevzet od logike svobode, frenetičnosti,  
neskončnosti, obenem pa se spomniti na: »Kaditi strogo prepovedano«, 
»Nagibati se skozi okno je nevarno«, »Vozi desno«, »Nezaposlenim vstop 
prepovedan«. Namenoma izvajati škandal, izzivati, demoralizirati ter zah-
tevati resnost in strogo, temeljno poštenost vsake besede in vsakega de-
janja. Pretepsti R. Drainca in bedeti v jedru sanj, biti v stvarnosti sanj. 
Zavreči vso to grdo in lepo književnost in pisati pesmi. Ne moči se rešiti 
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edinega mraka Totalnega Problema – in humor, ta humor, skovan na na-
kovalu pesimizma. Živeti neodpravljivi obup in trpko upanje družbene 
opredelitve. Vse to. Vse to, in vse drugo.

Čas je, da si človek da prav, ne pa, da ga išče. Na poti konkretizacije člo-
veka, te idejne integracije naše totalne vztrajnosti, nam je jasno, da pred 
vsem tistim, kar je na tej poti odpor ali ovira, naš revolt lahko nastopa le 
kot delujoča, nenehna in rušilna akcija. Kolikor je bil ta končni cilj, ki 
se razodeva šele v samem gibanju k njemu in se v tem gibanju obnavlja, 
absoluten in nedosegljiv, toliko se je naše napredovanje moralo čedalje 
jasneje in močneje, čedalje natančneje kazati kot napad na vse tisto, kar je 
človeka vztrajno oddaljevalo od njegove najgloblje, od te njegove nevarne, 
prave moralne vsebine. Vse to pa nas nazadnje postavlja pred neizogibnost 
splošnega preobrata sveta, za katerega se danes edino čutimo poklicani. 
Na tej poti totalizacije človekove dovršitve ali njegovega uničenja pa smo 
pripravljeni prevzeti stvarne in edine dolžnosti, ki jih narekujejo dani in 
realni pogoji tega preobrata in ki izključujejo vsako poljubnost, moralno 
labilnost in intelektualno šušmarjenje.

Čeprav izhajamo iz najkorenitejših zahtev posameznika, tega divjega 
in neizprosnega dihanja človekove svobode in nagona, tega resničnega 
vira vsakega revolta, vendarle vemo, da je danes vsaka abstraktna, tj. po-
samična rešitev nemogoča. Menimo namreč, da resnični revolt nikoli ne 
ostaja v mejah svojega trenutnega izraza, kjer se neizogibno spremeni 
v nenevaren avtomatizem, ki ne zadene nikogar in ničesar. Medtem ko 
se revolt podreja zanj značilni dialektiki, mora poglobiti svojo naravo ter 
poiskati svoje korenine, svoj realni in mejni izraz, ki ni le negacija celega 
sveta razmerij, temveč tudi destrukcija pogojev, ki ga dejansko povzro-
čajo in ki niso zmeraj vidni v neposrednih povodih. To poglabljanje ga 
pripelje do tega, da se uskladi z neko širšo, učinkovitejšo negacijo in se 
na področju materialistične dialektike pridruži izvajanju nekega neustav-
ljivega sistema predrugačenja samih realnih pogojev življenja. Tudi mi 
verjamemo, da so filozofi »svet samo različno interpretirali, gre za to, da 
ga spremenimo«. 

Zavedamo se človekovega položaja v svetu, zavedamo se vseh preple-
tenih razmerij, ki se rojevajo iz tega, zavedamo se tudi tistih odločilnih 
determinant, ki pogojujejo to zavest, prepričani, da obstaja le eno stališče, 
ekstremno in dialektično, in le ena moralna dejavnost, tista, ki se podreja 
determinizmu obstoja, odločeni, da vsako vprašanje izčrpamo do konca 
in vsako akcijo do njenih končnih posledic – zato vemo, da je revolt izraz 
in zavest, vzrok in posledica tega konflikta, v katerem usodno sodelujemo, 



111  BOREC 685–689
REVIJA ZA ZGODOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJIŽEVNOST



mi torej vemo, da nimamo izbire in da nas nič ne bi opravičilo, če vsega 
tega ne bi razvili do vseh konkretnih in končnih posledic.

V BEOGRADU, 23.  DECEMBRA 1930

ALEKSANDAR VUČO, OSKAR DAVIČO, MILAN DEDINAC, VANE ŽIVADINOVIĆ -  BOR, 

ŽIVANOVIĆ -  NOE, ĐORĐE JOVANOVIĆ, ĐORĐE KOSTIĆ, DUŠAN MATIĆ, KOČA POPOVIĆ, 

PETAR POPOVIĆ, MARKO RISTIĆ

PREVEDLA MICA MATKOVIĆ
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Komandant  1 .  proletarske  br igade govor i  borcem pred prebojem čez  Sut jesko,  juni ja  1943.

Foto:  ht tp: / /znaci .net/ images/13153. jpg.  Objav l jeno z  dovol jenjem. 
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»Oni imaju svoje aPSAne, svoje aKERane, svoje aherone, svoja kazaništa ni 
za šta, svoje štaledije za svoje trage, svoja lažališta za slatke drahme i medne 
kohmedije, i spomenice za svoje akamedske menice, i mediteranske nice za svoje 
uterinske ptice. Oni imaju svoje uniformitete i perverzitete, svoje unezveritete, 
svoja svemučilišta, svoje galone, svoje diplone i svoje salome, svoje herone i svoje 
baroje, svoje barove i svoje kaparee, svoje katede i svoje kadetre. Oni imaju 
svoje geštapove i svoje palicije, svoje drektektive i svoje deteldinge sa četiri lista. 
Oni imaju svoje zatužbine i svoje durbine, svoje rovacije i svoje otacije, svoje 
diagrame, svoje kilovate i svoje humeroide. Oni imaju svoje premiere i svoje 
replize, i svoje monaške lize, svoje sahertorte i svoje lakovane mazočizme.  
Oni imaju svoje lojdove i svoje fordove, svoje lordove i svoje fiordove.  
Oni imaju svoje mlinove i svoje planove, svoje plinove i svoje klanove.  
Oni imaju svoje koktejlore, svoje zaplate i svoje palate, i svoje plaže i aplanaže. 
Oni imaju svoje PSArme i svoje PSArmopevce, svoje ptopove, svoje šaltere 
i svoje ritere, svoje teze, svoje viteze, svoje proteze, svoje hipoteze i svoje 
mitraljeze. Oni imaju svoje katance i svoje lance, piramide i piramadone,  
i dansfinge i kamatedrale, i svoje anale i suecke kanale, svoje rituale  
i arhimandrile. Oni imaju svoje drogme i svoje sumnje, svoje skepse, svoje sepse, 
svoje pse, svoje SE i svoje JA. I svoje trobnice i svoje gvornice, svoje grobove  
i svoje robove, svoje pare i svoje gropare. Svoje JE i svoje SA. Oni imaju.  
Oni imaju naše nemanje. Naše NIJE i naše BEZ.

Ali mi imamo svoje pseće BIĆE, svoje vučje, svoje ljudsko BIĆEMO.  
I njihova stvar po sebi biće stvar za nas.«
MARKO RISTIĆ 

»Turpituda, paranojačko-didaktična rapsodija (quasi una fantasia)«, v: Marko Ristić, Knjiga poezije, 

Nolit, Beograd, 1984, str. 349. Izdaja z risbami Krsta Hegedušića je bila leta 1938 zaplenjena, leta 1972 

pa jo je ponatisnil zagrebški Liber.

Besedilo je bilo najprej objavljeno v časopisu Novosti, št. 547, 2010, v prilogi Aktiv,

http://www.novossti.com/2010/06/za-%e2%80%9covu%e2%80%9c-jugoslaviju/.
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IVANA MOMČILOVIĆ

ZA »TO« JUGOSLAVIJO 

»Iti k izviru – tu je, tako se mi zdi, ves ,smisel’ nadrealizma [...].«1

»Moderna misel 
se sredi poti kotí.«2

»Glavno v mojem življenju je: Prva proletbrigada.«3

Za »to« Jugoslavijo. – »Ko ne bi živeli prav v tem trenutku, na tem planetu, 
kakršen je danes, v tem blokovskem, nasilniškem, militariziranem, rasističnem, 
nacionalističnem, neofašističnem svetu, v katerem ni obstoja za nas, narode 
Jugoslavije, zunaj Jugoslavije, zunaj jugoslovanstva – in nikakršna republiška 
državnost nas ne bo in ne more rešiti –, bi se sam morda internacionalistično 
dosledno razglasil za ,državljana sveta‘, to je Utopije. Tako pa se mi Jugoslavija 
zdi, in še dolgo bo tako, naša edina, hkrati minimalna in maksimalna, neizo-
gibna in neizogibno relativna stvarnost.«4

Dušan Matić, Andre Breton iskosa, Nolit, Beograd, 1978, str. 91–92.

Koča Popović, »Presni diviti«, v: Koča Popović, Nadrealizam & Postnadrealizam, Prosveta, Beograd, 

1985, str. 57. 

Koča Popović, Beleške uz ratovanje, BIGZ, Beograd, 1988, str. 14, zapisano 14. 9. 1984.

Marko Ristić, Politička književnost (za ovu Jugoslaviju) 1944–1958, Naprijed, Zagreb, 1958. Ristić 

to delo omenja tudi v knjigi Za svest, Nolit, Beograd, 1977, v pismu časopisu Politika, objavljenem 

27. 4. 1971 z naslovom »Popis je završen« in dostopnem na www.edicijajugoslavija.net. V zvezi z 

1

2

3

4
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Danes, dobrih trideset let po natančnem posnetku »trenutka«, iz kate-
rega leta 1977 piše jugoslovanski5 nadrealist in komunist Marko Ristić,6 
ugotavljamo, da še vedno živimo v enakem (gre le za nominalne odtenke) 
blokovskem, nasilniškem, militariziranem, rasističnem, nacionalističnem, 
neofašističnem svetu, v katerem ni obstoja, in da je rušitev nekega zidu oben-
em z istimi opekami zazidala, na kupu in brez razlike, vse izkušnje dosedanjih 
revolucionarnih poskusov. Zato se nam zdi več kot pomembno vrniti se k v 
marsičem singularni izkušnji Socialistične federativne republike Jugoslavi-

vprašanjem o izvoru partizanskega boja pa moram na samem začetku opozoriti, da moje besedilo 

nima znanstvenih pretenzij. Nasprotno, na sledi nadrealističnih reperjev pomeni le eno variacijo 

mišljenja v neprekinjenem dialektičnem razvoju z »vsemi posledicami« vred, kakor bi rekli  

nadrealisti.

Vztrajanje pri jugoslovanski orientaciji isker nadrealizma, ki so se v Beogradu (nekje med letoma 

1924 in 1931) zabliskale in razgorele v »ognjemet Revolucije«, je v času revizionističnega nacionali-

dentitetnega terorja aktualnih državic »regije« izredno pomembno. Danes namreč govorijo izključno 

o »srbskem« ali, v najboljšem primeru, »beograjskem« »nadrealističnem gibanju«. Če vemo, da so 

jugoslovanski nadrealisti s svojimi eksplicitnimi pesniško-političnimi akcijami (o »izenačevanju 

pesniških in revolucionarnih konkluzij« gl. mdr. Marko Ristić, »Moralni i socijalni smisao poezije«, 

v: Istorija i poezija, Prosveta, Beograd, 1962) sanjali »himerične sanje o možnosti neke univerzalne 

skupnosti vseh ljudi«, za katero je bila Jugoslavija resnična vaja, in da se glede dileme, ali prerasti v 

gibanje ali se priključiti (»ne pa tudi nadrealizma«) neposredni politični akciji, niso nikoli povsem 

sporazumeli med seboj, potem je jasno, da gre za grobo odstopanje od osnovnih poti, ki so si jih sami 

zastavili: prav z revijo Putevi, ki so jo Marko Ristić, Milan Dedinac in Dušan Timotijević ustanovili 

leta 1922 v Beogradu, nato z revijo Svedočanstva l. 1924 in naprej.

Marko Ristić je bil eden od 13 podpisnikov uvoda v almanahu Nemoguće l. 1930 in nekaj mese-

cev pozneje še brošure Pozicija nadrealizma, ki jo je policija zaplenila in prepovedala, nekateri od 

njenih podpisnikov pa so končali tudi v zaporu. Ristić je bil ob Milanu Dedincu (pesnitev Javna 

ptica, 1924), Aleksandru Vuču (pesnitev Krov nad prozorom, 1926) in Dušanu Matiću eden prvih 

graditeljev nadrealističnega boja za ekspresijo. Leta 1945 je odšel v Pariz kot veleposlanik FLRJ; 

kljub trdni nadrealistični zaobljubi o »oblasti brez prihoda na oblast« je s tem označeval tisto smer 

nadrealistov, ki je menila, da je začasno opravljanje državnih funkcij v FLRJ ena najpomembnejših 

nalog. Kmalu se je izkazalo, da so jugoslovanski nadrealisti svojo zaobljubo začasnosti tudi izpolnili: 

Marko Ristić se je po poteku diplomatskega mandata dokončno vrnil h književnosti, Koča Popović 

pa je 4. 11. 1972 odstopil s položaja člana predsedstva SFRJ. Tik pred tem je v neavtoriziranem in-

tervjuju za revijo Front, 19. 5. 1972, zavrnil pogovor na temo Pričevanja o eni generaciji, rekoč: »Ne, 

tovariši, zares ne morem. [...] Jaz sem nadrealist, vam je to jasno?« (Koča Popović, Nadrealizam & 

Postnadrealizam, str. 183.) Prav opredelitev nadrealistov »za Jugoslavijo«, v gibanju in spremembi, in 

ne v zasidranju in izdaji (lastnega kreda), je ena od tem, ki se ji poskuša približati tole besedilo. 

5

6
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je, ustvarjene na načelih revolucionarnega, antifašističnega boja za narod- 
no osvoboditev. Vrnitev k Jugoslaviji, rojeni v partizanskem boju narodov 
in narodnosti, ki svoje pripadnosti novi naciji in novemu, brez vrnitve na 
staro, niso izražali s pripadnostjo veri, nacionalnosti, tradiciji, temveč prav 
s preseganjem vseh obstoječih determinant in identitet v iskanju univerzal-
nega, ni le klic k vrnitvi na staro. Nasprotno, Jugoslavija je mesto samosvoje 
izkušnje, in čeprav danes verjetno pomeni rokav, iz katerega ni nadaljnjega 
potovanja (potovanja v središče »te dežele«), je ta rokav na jasi. Z nje pa se 
odpira fantastičen razgled na neko znova odkrito pokrajino: svet polemik, 
delovanj, akcij, uporov in spopadov, ki so bili pred partizanskim odporom 
in avnojsko deklaracijo kot začetnima točkama »organizacije do zmage« in 
ki so jasno določali njun potek, smer, koto. Toda idealno razgledno točko 
zakrivajo minljive meglice, aktualne domače ekspertize o »jugoslovanskem 
eksperimentu« se končujejo z gozdom zanikanj jugoslovanske singularnosti, 
kakršna koli že je njihova »veja«: izenačitev brozovske in stalinistične »dik-
tature« oziroma zvajanje vseh »vzhodnoevropskih izkušenj« na skupni anti-
revolucionarni imenovalec »država-partija« ali, po drugi strani, zanikanje 
kakršnega koli revolucionarnega ali levičarskega predikata »jugoslovanske-
mu zgodovinskemu kompromisu«, vključno z epidemijo levičarjenja, ki z 
na vrat na nos sestavljeno »klaviaturo groze« pravzaprav patetično tarna o 
tem, da se je »tedaj bolje živelo«. A kljub vsemu, kar nam zakriva razgled, 
poglejmo, katere so demarkacijske črte, črte razmejitve take politične pokra-
jine. Kdaj, s čim, kje se začenja Jugoslavija, ustvarjena v boju?7

Prav gotovo ni enega niti enostavnega odgovora na to vprašanje. Iskanje 
začetkov partizanskega boja »za Jugoslavijo« bomo najprej začeli z oprede-
litvijo partizanskega bojevanja. Če je partizanstvo predvsem drugo ime za 
»gverilsko«, »nelegalno« in »neregularno« obliko boja, lahko gozdove njegov-
ih jugoslovanskih, specifičnih »neregularnosti« in diverzij vsekakor poiščemo 
tudi zunaj koordinat prostora in časa med letoma 1941 in 1945. S teh po-
zicij se na našem obzorju pojavijo tri močna središča, skozi katera prehajajo 
vse prihodnje oblike revolucionarnega boja (partizanska vojna) in njegovih 
organizacijskih oblik (DFJ, FLRJ, SFRJ). Skupno jih bomo poimenovali Ju-
goslavija, kot ime singularne, univerzalistične, »žive, odprte in razprostrte«8 
ideje, ki v 20. stoletju ni prenehala iskati svoje, lokalne, začasne oblike.

Enako zapleteno vprašanje, kdaj je Jugoslavija prenehala obstajati in izginila, vprašanje njenega  

trajanja, si vsekakor zasluži posebno obravnavo.

Koča Popović, Nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog & Hronika lumbaga ili slavenska binda, 

Prosveta, Beograd, 1985.

7

8
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Vozlišča te kontinuitete so:9

močno regionalno delavsko borbeno gibanje 19. stoletja (v začetni fazi pod 
močnim Marxovim vplivom in imperativom krepitve delavskega razreda oz. 
proletariata) in začetka 20. stoletja (leninistično obdobje krepitve partije) 
na območju tedanje Jugoslavije ali regij, v katerih je delovalo jugoslovansko 
prebivalstvo (Trst, Dunaj itd.), vključno z vsemi oblikami organizacije, pove- 
zovanj in akcij; od teh jih je po prepovedi Komunistične partije Jugoslavije 
veliko v ilegali (stavke, agitacije, propagandni material, delavski časopisi10);
pojav jugoslovanskega nadrealizma kot prostora kroženja in prehajanja 
najresnejših polemik o dometih, smereh in pogojih moderne levice, ki so 
še vedno aktualni. Ta modernost (ena glavnih preokupacij jugoslovanskih 
nadrealistov), glede na to, da nima časovne konotacije, še zmeraj traja;
močen antifašistični, antikapitalistični, emancipacijski11 in z njim tesno 
povezan antistalinistični impulz in značaj jugoslovanske revolucije in njenih 
revolucionarjev.

Dala so:
jugoslovanski partizanski boj;
administrativno tvorbo Jugoslavijo kot eno od možnih, prehodnih oblik12 
ideje Jugoslavije ter vse singularne, kvalitativne skoke te ideje (odpor proti 
resoluciji informbiroja, samoupravljanje, družbenolastninska razmerja, 
neuvrščenost).

Te teze smo v krajši obliki že predstavili v razpravi z naslovom Mišljenje Jugoslavije, marca 2010 v 

Zagrebu.

Npr. Radenik, prvo socialistično glasilo v regiji, ter mnoga druga delavska glasila, ki so mu sledila.

Kar bistveno ločuje partizana in nadrealista Kočo Popovića, Đorđa Jovanovića, Oskarja Daviča, 

udeležence narodnoosvobodilnega boja od pripadnikov francoskega odporniškega gibanja, nad-

realista Renéja Chara, je majhna proletarska zvezda na kapi jugoslovanskega partizana, torej to, po 

pripovedi udeležencev NOB, da je brez te zvezde osvojitev svobode italijanskih in francoskih parti-

zanov še vedno pomenila »osvojitev svobode samo za nekatere, ne pa za vse«, kar je bil ultimativni cilj 

jugoslovanske komunistične revolucije skozi partizanski boj.

»Na primer dejstvo, da smo komunisti, dejstvo, da smo Jugoslovani, dejstvo, da iz tega za nas izhajajo 

določene zelo realne, in očitne v svoji relativnosti, jasne politične obveznosti; vse to ni nekaj ločenega 

od utopične predstave o tisti humanistični morali prihodnosti, daljni prihodnosti, ki ne bo poznala 

ne držav, ne političnih strank, ne obveznosti, ki jih posamezniku nalaga današnja realnost. Zavestno 

sprejemanje teh obveznosti ni nekaj, kar ne bi imelo povezave z najdrznejšimi, himeričnimi sanjami o 

možnosti neke univerzalne skupnosti vseh ljudi, neke kozmopolitske človeške kulture.« (Marko Ristić, 

»Svedočanstva pod zvezdama«, v: isti, Objava poezije, Srpska književna zadruga, Matica srpska, Be-

ograd, Novi Sad, 1964, str. 278.)

–

–

–

–
–

9

10
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Kar omenjene različne izvire združuje z njihovimi konkretnimi obalami 
in jih poganja naprej, je gotovo njihovo razmerje do nemogočega oziroma 
boj s pozicij nemogočega. Tako bomo opazili, da je pozicioniranje nasproti 
nemogočemu prisotno:
v preobratu razmerja moči, recimo samonikle stavke tipografskih delavcev 
Državne tiskarne leta 1842 v Beogradu, v stavki delavk tovarne bombonov 
in sladkarij leta 1871 v Ljubljani, uporu mornarjev v Kotorju, ki so na lad-
jah leta 1918 izobesili rdeče zastave (štiri »rdeče komandirje« med njimi so 
obsodili na naglo smrt s streljanjem), splošni stavki železničarjev Jugoslavije 
leta 1920, stavki 900 brivskih in lasuljarskih delavcev skoraj vseh frizerskih 
salonov v Zagrebu leta 1939 ali drugih oblik spontanega in organiziranega 
odpora in prevratnega delovanja s pozicij »bili smo nič, bodimo vse«;13

v pojavu številnih delavskih časopisov v ilegalnih razmerah, ki so jih naj-
pogosteje zaplenili že po prvi številki, a so se nadaljevali z drugimi naslovi, 
ter v vseh propagandnih materialih, letakih, brošurah, knjigah, ilegalnih 
političnih zbiranjih, raznih delavskih društvih v obdobju 19. in v začetku 
20. stoletja. Tu je treba omeniti brošuro Naša sporna pitanja: Manifest opo-
zicije Komunističke partije Jugoslavije iz leta 1920 kot močno kritično de-
janje »komunističnih tovarišev in tovarišic iz Beograda, Sarajeva, Zagreba 
in periferije«, naslovljeno na sedež Tretje internacionale z namenom, da se 
emancipirajo od »diktata manjšine«, oddaljene in odtujene partijske hi-
erarhije, ki vnaša zmedo v lokalne jugoslovanske danosti revolucionarnih 
priprav, in ki se začenja z »nemogočimi zahtevami Tretje internacionale«: 
»Ker ruski boljševiki želijo, da je internacionala izključno njihov organ, so 
na II. kongresu narekovali statut in pogoje za članstvo v Tretji internacio-
nali, ki se bodo v praksi pokazali za popolnoma nemogoče, za posledico pa 
imeli le splošno cepitev vseh oblik delavskih organizacij v vseh deželah.«14;

–

–

Hronologija radničkog pokreta SKJ 1919–1979, Narodna knjiga, Institut za savremenu istoriju,  

Beograd, 1980. 

V tem lucidnem dokumentu še beremo: »V delavcu se je izoblikoval človek, ki misli, ki v svoji partiji 

želi biti vprašan in želi odločati in ki v njej ne trpi nikakršne tiranije. Marx je že zdavnaj rekel, da 

so bila vsa dozdajšnja gibanja v zgodovini sveta gibanja manjšin v korist manjšinam, medtem ko je 

socialistično gibanje gibanje ogromne večine v korist ogromni večini. Za uresničitev velikega dela 

spremembe družbe je treba ustvariti socialistično stranko, ki ne bo ozka sekta, temveč stranka širših, 

organiziranih, razredno razvitih množic. [...] Pod videzom boja za diktaturo proletariata se vpeljuje 

brezobzirna diktatura vodij nad proletariatom. [...] Absurdno je, da nekdo, ki nima neposrednega 

stika z družbenim in političnim življenjem neke dežele, ki v njej ne živi, ne preučuje njenih težav 

in ne čuti njenega duha, od zunaj predpisuje, kaj delati in kakšno politiko voditi. [...] Da bi širšim 

13

14
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nemogoče je v srcu jugoslovanskega nadrealističnega delovanja, pa tudi v 
naslovu osrednjega nadrealističnega almanaha, ustanovljenega leta 1930 v 
Beogradu (Nemoguće/L’impossible), skozi katerega prehajajo osnovne oblike 
boja nadrealistične skupine ali, kot pravijo nadrealisti, boja »nemisljivega in 
misljivega«,15 nadobstoječega in obstoječega, »osvobajanja« dogmatske le-
vice, delovanja nanjo z vračanjem k delovanju »iz nje zunaj nje«;16

prav tako je mišljenje nemisljivega v vsakem antifašističnem, a tudi v 
antistalinističnem odporu. Če so nemisljivi slogani tipa »Bolje grob kakor 
suženjstvo«, izgovorjeni kot spontan odgovor množice na kapitulacijo ju-
goslovanske vlade marca 1941, potem je toliko bolj nemisljivo tudi besedilo 
Živojina Pavlovića Bilans sovjetskog termidora: prikaz i otkrića o delatnosti i 
organizaciji staljinskog terora iz leta 1941, ki pomeni eno najbolj izvirnih 
kritik stalinizma v svetovnem merilu.17

Kot dani slap, neizogibni tok, v katerega se stekajo predhodni izvorni 
vplivi, je tudi sam jugoslovanski partizanski boj logična posledica mišljenja 
in prakticiranja politike nemogočega.18 Na tem mestu je skoraj nemogoče 

množicam ljudi neenakega znanja in dojemanja omogočili vodenje skupne politike, je potrebno 

trajno, ogromno duhovno delo, potrebna je najpopolnejša notranja svoboda duha. [...] To mora 

našim ruskim tovarišem biti jasno – iskreno povedano.« (Naša sporna pitanja: Manifest opozicije 

Komunistične partije Jugoslavije, Beograd, 1920.)

Termin je iz knjige Marka Ristića in Koče Popovića Nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog, ki je 

izšla v Beogradu leta 1931. 

Iz pisma Koče Popovića Aleksandru Vuču 12. 8. 1931, ki se začenja takole: »Ni primerjave med neko 

utrjeno, dobro znano in točno omejeno levico in tako isto desnico.« (Koča Popović, Nadrealizam & 

Postnadrealizam, str. 56.)

V primerjavi s tedaj osamljenimi eseji Andréja Gida Le Retour de l’U. R. S. S. (1936) in romana 

Arthurja Koestlerja Mrk opoldne (1940) je Pavlovićevo prezrto besedilo redka, glasna in zvonka 

obtožnica, napisana v obliki svojevrstnega ljudskega sojenja tistemu, ki je začel z insceniranimi 

procesi likvidacije. Besedilo se začenja z dolgim in neverjetno natančnim (za tista leta, a izkazalo se 

je, da tudi za marsikatera poznejša) seznamom aretiranih, preganjanih, ubitih, obrača se naravnost 

na Stalina, nato pa na neko izmišljeno poroto: »Če je to socializem, za kaj smo se potem, tovariši, 

borili!« Gre za izvirno antistalinistično čtivo, napisano v eni sapi kot dejanje glasnega zavračanja 

stalinističnega terorja, pred zavestnim odhodom v smrt doslednega komunista, ki se je zaradi tiskanja 

tega dela leta 1941 vrnil iz Pariza, vedoč, da nikoli ne bo odšel nikamor več, razen v resnico. (Živojin 

Pavlović, Bilans sovjetskog termidora: prikaz i otkrića o delatnosti i organizaciji staljinskog terora, 2. izd., 

priredba in priloge S. Gavrilović, Izdavački centar Kadinjača, Užice, 2001.)

»Misliti in prakticirati politiko nemogočega, politiko preseganja obstoječega stanja, v položaju, ko je, 

tako kot v primeru jugoslovanskih partizanov, sovražnik neprimerljivo številnejši in močnejši, prav 

15

16

17

18

–

–



121  BOREC 685–689
REVIJA ZA ZGODOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJIŽEVNOST



ne omeniti knjige Miklavža Komelja Kako misliti partizansko umetnost? kot 
enega najdragocenejših dokazov, da ideja Jugoslavije, in boj za to idejo, 
obstaja, dokler o njej (vedno znova) razmišljamo.19 Avtor zastopa tezo, da 
partizanska umetnost, nastala v srcu partizanskega boja, za vedno premika 
koordinate mogočega in nemogočega, obstoječega in neobstoječega, in s 
tem ko vztraja v dialektiki praznega prostora, preloma med tistim, kar je, in 
tistim, kar šele bo, in pri Lautréamontovem imperativu »Poezijo [tako kot 
svobodo, op. I. M.] morajo delati vsi« (skupaj s tistimi, ki jih več ni, zato 
da bodo novi), najizvirneje priča o singularnosti jugoslovanskih partizanskih 
bojev, ki so za vedno odprli perspektive nemišljenega, nedomišljenega, za 
vedno nedokončanega (rezervoarja) »stvarnosti, ki se spreminja kot samo 
umetniško delo«20.

Administrativni tvorbi in prehodni, državni obliki ideje Jugoslavije in 
vseh predhodnih pritokov in vplivov nazadnje ni preostalo nič drugega, 
kot da tudi sama vznikne na pragu nemogočega, države »s petimi listi«, 
ki je prestopila okvire vseh obstoječih in mogočih paradigem »socialistične 
države«, lastno nemožnost pa preizkušala za ceno najhujših notranjih prelo-
mov in protislovij, vse do »ukinitve«21.

Sklepamo torej, da je jugoslovanska izkušnja dialektična povezava singu-
larnih izkušenj: popolnoma novega nadrealističnega premisleka o pogojih 
levice na eni strani in antistalinističnega imperativa na drugi strani ter strikt-
no lokalnih danosti.

Če so omenjena tri vozlišča (vsekakor pa jih je veliko več) začetni reperji 
revolucionarne politične pokrajine Jugoslavije, ki iz naše trenutne opazoval-
nice preraščajo v partizansko vojno in večni boj (za) Jugoslavijo (vključno 
z njeno administrativno, državno obliko), in drugo ime za »nenehno osva-

to pomeni neposredno kontinuiteto z emancipacijskim projektom Jugoslavija. Danes moramo gesto 

jugoslovanskih partizanov uporabiti kot inspiracijo, zato da bi v svojem stanju, stanju, ki je postju-

goslovansko, ,posocialistično‘ in hkrati stanje novega globalnega strukturiranja razmerja kapitala in 

pravno-politično-militarističnih formacij, mislili in prakticirali njeno nemožnost, možnost emanci-

pacije za vse.« (Deset teza o Jugoslaviji: kolektivni proglas, Bruselj, Beograd, London, 2005.)

Miklavž Komelj, Kako misliti partizansko umetnost?, Založba /*cf., Ljubljana, 2009.

»Tudi stvarnost se gradi kot umetniško delo, življenje je oblikovano kot slika.« (Marko Ristić, Nox 

microcosmica, Nolit, Beograd, 1955.) Iz cikla Srce nad jezerima, napisanega leta 1924 na Plitviških 

jezerih.

»Tudi te [naše, op. I. M.] abstrakcije bi bile popolnoma nesmiselne, če nas ne bi pripeljale do svoje 

ukinitve.« (Koča Popović, Nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog & Hronika lumbaga ili slavenska 

binda, str. 123.)

19

20

21
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janje dialektičnega prostora svobode« oziroma nekega dolgega partizanskega, 
neregularnega boja (ki še vedno traja), tedaj se nam zdi, da se celotno obzorje 
»združi« in razločno razodeva v eni točki: figuri singularnosti, stremljen-
ja in kroženja dialektike jugoslovanskega nadrealizma kot emblematične, 
paradigmatične figure nemogočega par excellence, ki jo prav zaradi tega 
postavljamo v središče tega mogočega peterokrakega obzorja, označenega 
z velikim transparentom svobodnega verza Jugoslavija: partizanska vojna 
– administrativna nujnost – nadrealizem – antistalinizem – lokalne danosti 
delavskega boja.

»Sicer pa so se po tedanjih političnih dogajanjih in kraljevi diktaturi (l. 
1929) stvari začele hitro odvijati: več aretacij in dve obsodbi na tri in pet 
let robije s strani Sodišča za zaščito države – tedanja ,specialiteta hiše‘. Tako 
je postalo jasno, da sta dialog med nadrealizmom in marksizmom, Duhom 
in Revolucijo, ter spor med ,treba je spremeniti življenje‘ in ,treba je preo-
braziti svet‘ v tem času v nekaterih deželah postala drama družbenega boja, 
in ne le, kot drugje, skoraj izključno teoretska razprava. Nadrealizem, neka 
posebna22 oblika nadrealizma je v tem boju dobila težo in tako vstopila v 
našo zgodovino,« pravi Dušan Matić v knjigi Andre Breton iskosa,23 ko si »to-
liko let pozneje« s francoskimi tovariši dopisuje o nadrealizmu in se poskuša 
dotakniti prav te singularnosti, ki je jugoslovansko nadrealistično skupino 
razlikovala od matične francoske in na neki način presegla stvarnost njene 
stvarnosti ali, kot v nekem pismu pravi Matić, »vedela nekaj več kakor fran-
coski nadrealisti«.

Tako je Jugoslavija postala edina dežela na svetu, v kateri je aktiven nad-
realist postal komandant Prve proletarske brigade in poveljnik generalštaba 
Jugoslovanske ljudske armade (Koča Popović), oziroma dežela, katere nek-
danji veleposlanik nadrealist (Marko Ristić v Parizu) je na koncu svoje 
kariere povsem nadrealistično dosledno in odgovorno napisal pesniško-
politični telegram nezemljanom »zaradi preseganja trenutnih političnih kriz 
na Zemlji«.

»[...] UNIVERZALEN SMISEL IN ISTOVETNOST SVOJE 
VSEČLOVEŠKE USODE stop TAKO BI KONČNO URESNIČI- 
LI KONČNO ENOTNOST CELOTNEGA ČLOVEŠKEGA RO- 
DU, KAR JE POGOJ NEKE NEIZČRPNE GALAKTIČNE 
PRIHODNOSTI stop V TO PRIHODNOST BOSTE VKLJU-

Poudarila I. M.

Dušan Matić, Andre Breton iskosa, Nolit, Beograd, 1978, str. 10–11.

22

23
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ČENI TUDI VI, SAJ BO ZAVEST ZMAGALA MED ZVEZDA-
MI.«24 

Nič čudnega, da so jugoslovanski nadrealizem napadali in odklanjali z vseh 
strani, saj je, preokupiran z moderno25 (jugoslovansko) mislijo, pravzaprav 
pomenil specifičen koridor preboja, »dialektični poliskop«,26 nenehni boj za 
svobodno ozemlje kroženja med boji dogmatskega in odprtega komunizma, 
socialističnega realizma in modernizma, zgodovinskega in dialektičnega ma-
terializma, filozofije oziroma znanosti in (ali) poezije v izgrajevanju nove za-
vesti, med boji za preseganje navadne teorije odraza (katere koli stvarnosti) 
in neprekinjene dialektike obstajanja, nadobstajanja in nastajanja.

»[...] Tedanjo družbo je nadrealizem zadel bolj kot levica. Imeli smo vtis, 
da je javnost, zlasti tista, ki ni bila nagnjena k levici, v nadrealizmu začutila 
večjo nevarnost od socialne literature. [...] Na levici so nas postavljali v tabor 
desnice in obratno, na desnici so nas imeli za levičarje. [...] Takoj po izidu 
besedila Položaj nadrealizma u društvenom procesu smo se prepričali, da za 
levico postajamo vse bolj nevarni, saj smo imeli vpliv na mlajšo generacijo, 
predvsem tisto, ki je bila bolj izobražena. To je levica želela pretrgati. A na 
levici je medtem prišlo do neke vrste razhoda. Ni bila enotna v razmerju do 
nas, in to nas je opogumljalo.«27

Jugoslovanski nadrealizem so obsojali tako z leve kot z desne, obtoževali 
so ga »imposibilizma«, najbolj pa so ga kritizirali prav s pozicij tradicionalne 
levice.

»Nekritične kritike« (omenjene knjige Nacrt za jednu fenomenologiju ira-
cionalnog), kot jih je v knjigi Hronika lumbaga ili slavenska binda označil 
Koča Popović, so prihajale celo »s strani najzvestejših«, na primer revolucion-
arja Dušana Nedeljkovića, Matićevega prijatelja in soborca, ki je v članku 
»Jedna himna imposibilističkoj filozofiji« zapisal, da »gre za knjigo, ki le 
oblači dialektične rokavice«,28 medtem ko bi njena avtorja »lahko označili 
za imposibilista«, na koncu pa, paradoksno, karikira tisto, kar je pravzaprav 

24

25

26

27

28

Marko Ristić, Svedočanstva pod zvezdama, Rad, Beograd, 1981, str. 89.

V skladu z Rimbaudovim kredom: »Il faut être absolument moderne.« V zvezi z njim Ristić tudi zapiše: 

»Slava Leninu, a slava tudi Rimbaudu, temu velikemu pesniku modernih časov, in vsem tistim, ki so 

nam dali vsakdanjo besedo za našo duhovno lakoto v težkih časih [...].« (Marko Ristić, »Svedočanstva 

pod zvezdama«, str. 281.)

Koča Popović, Nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog & Hronika lumbaga ili slavenska binda.

Đorđe Kostić, U središtu nadrealizma: sukobi, Biblioteka grada Beograda, Beograd, 1991.

Morda se nanaša na knjigo nadrealista Rista Ratkovića Mrtve rukavice iz l. 1927.
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oporna točka celotnega nadrealističnega »vztrajanja na robu prepada«. 
»Kako pomagati nemogočemu, da se rodi iz teme materije, tj. podzavesti?« 
»In mogočno se blešči in žvenketa to duhovno orožje, ki so ga v zmedi 
zalučali proti Nemogočemu.« Opazimo, da Nedeljković napada ravno »po-
zicijo nemogočega«, na kateri so jugoslovanski nadrealisti utemeljevali svojo 
točko obstoja.

Vse te polemike ponovno potrjujejo potrebo po vračanju k izvorom revo-
lucionarnega boja in misli v Jugoslaviji v poskusu premisleka njune kon-
tinuitete in diskontinuitete. Kajti po drugi strani preplet jugoslovanske, 
dialektične singularnosti, pri katerem vztrajamo, ne bi bil nikoli mogoč brez 
deleža tudi te tradicionalne, marksistične, toda antistalinistične levice,29 ki 
odkrito nasprotuje nadrealizmu in katere leninistični del dragoceno pred-
stavlja Dušan Nedeljković, filozof, prevajalec in ustanovitelj zbirke Biblio-
teka marksizma-lenjinizma septembra 1943 v vasi Trnava na Majevici, v 
partizanski bolnišnici, v kateri se je znašel »po Sutjeski, s hudo sepso, ki je 
bila posledica šrapnelskih ran«, prikovan na posteljo, skoraj nepokreten, »in 
ob načrtih za to zbirko [je] pozabil na rane, iz katerih je gnoj neustavljivo 
tekel«.30

Tako se v jugoslovanskem nadrealizmu morda najbolje kaže boj vseh, celo 
danes aktualnih tendenc levice. Konsekventna oblika angažmaja je za ju-
goslovanske nadrealiste ostala dvojna: v letih 1941–1945 ubijanje sovražnika 
s poezijo (Ristić)31 nasproti potezam s hladnim orožjem. In za nadrealiste 
tako do konca ostala dialektični boj.

V NOB, torej tudi v administrativni tvorbi Jugoslaviji, so se nazadnje z ramo ob rami znašli tisti, 

ki so si še včeraj oporekali, tako nadrealisti kot leninisti, zato da bi z bojem »za Jugoslavijo« dali to 

singularno kvaliteto, h kateri se je treba vedno znova vračati. 

»Zato smo poleg v tistem času priljubljenih Stalinovih idealiziranih opisov Leninove podobe objav-

ljali predvsem resnične Leninove besede in misli. [...] Tu smo proti rutinerski, revolucionarni frazeo-

logiji, bahavosti, domišljavosti, nezanesljivosti in površnosti objavili dragoceno Leninovo besedilo z 

naslovom »Borba za vaspitanje lenjinskog stila u radu« [...].« (Dušan Nedeljković, Lenjin i filozofija, 

Naučno delo, Beograd, 1969.)

Ristić je prevajal antifašistično materijo v misel, dosleden osnovnim načelom knjige Nacrt za jednu 

fenomenologiju iracionalnog, ki jo je napisal skupaj s Kočo Popovićem leta 1930 in je izšla naslednje 

leto (gl. prvi stavek ključnega manifestnega besedila jugoslovanskega nadrealizma: »Misel je proizvod 

materije«), in brez neposredne udeležbe v NOB za sabo pustil knjigo Hacer Tiempo (zapisi na margin-

ama rata) 1939–1945 (Prosveta, Beograd, 1964), spomenik živega pesniškega odpora. Omenimo še 

besedilo »Dijalog između gospodina X i gospodina Y u junu 1941« ter nekaj dragocenih primerkov 

»ubijalske« poezije in pamfletov iz 1943 in 1945. 

29

30

31
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»Od nedvomne točke naprej obstaja, nedvomna kot nezmotljivost misli, 
misel, ki, naj še tako sanja, ne more ne seči po prebujenju, po tej in tej 
zaušnici, tej in tej puški, [...] ki je osvoboditev.«32

Ali kot je Đorđe Kostić33 zapisal v knjigi U središtu nadrealizma: »Uradna 
levica je kot revolucionarne akterje sprejela nadrealiste, ne pa tudi nadrea- 
lizma.«

Na koncu poglejmo, kako jugoslovanski nadrealisti opredeljujejo parti-
zanski boj in narodnoosvobodilno gibanje, v katerem so mnogi med njimi 
tudi sodelovali.

»Mislec in kulturni delavec, marksist in partijski borec, človek, ki mu je 
dejansko na levi strani prsi bílo srce pravega človeka; kaj drugega bi Vese-
lin Masleša pod navalom fašizma, v življenjski negaciji te negacije življenja, 
lahko postal, če ne partizan? Partizan. To je beseda, s katero lahko – s 
čisto, neobrabljeno, bleščečo – dostojno pozdravimo mrtvega tovariša Veso 
Maslešo, od tu, s te rdeče obale novega življenja, ki je iz partizanstva zrasla 
tako, kot rastejo koralni grebeni, odrešilna, ponosna, trdna. Izplavali smo iz 
norega vrtinca v morju goste, črne lave vojne in suženjstva. Tu se začenja ko-
pno, naše kopno rešitve in prihodnosti, ki so ga ustvarili partizani in samo 
partizani. Najlepša beseda. Bolj ko jo z obrekovanjem poskušajo umazati, 
bolj je bleščeča, čistejša.«34

»[...] Ideja bratstva in enotnosti naših narodov, ta ideja, ki ji je narod-
noosvobodilni boj prvič v zgodovini teh narodov dal konkretno vsebino, 
ta ideja, ki z našo veliko socialistično Revolucijo postaja stvarnost, ta ideja 
prav s tem, da je zdaj stvarnost, pomeni dialektično revolucionarno nega-
cijo hinavske ,aleksandrovske‘ ideje ,integralnega jugoslovanstva‘, ki je kot 
maska velikosrbske hegemonije pravzaprav bilo podjarmljenje vseh naro-
dov Jugoslavije (to pomeni tudi srbskega) in s tem negacija jugoslovanstva. 
Bratstvo in enotnost je socialistična in nacionalna negacija te reakcionarne 
nacionalistične negacije jugoslovanstva.«35

Koča Popović, Nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog & Hronika lumbaga ili slavenska binda, str. 

138.

Đorđe Kostić je bil član nadrealistične skupine od njene ustanovitve in skupaj z Oskarjem Davičem 

avtor knjige Položaj nadrealizma u društvenom procesu, 1932. Zaradi revolucionarnega delovanja je bil 

večkrat aretiran in zaprt. Bil je tudi lingvist, l. 1949 je v Beogradu ustanovil Inštitut za eksperimen-

talno fonetiko in patologijo govora.

Marko Ristić, »Na dan dvogodišnjice smrti Veselina Masleše«, v: isti, Objava poezije, str. 270–271. 

Veselin Masleša je padel na Sutjeski.

Marko Ristić, »O jedinstvu našeg kulturnog života«, v: isti, Objava poezije, str. 284–285. 

32

33

34

35
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»[...] Nisva v sebi nehala občudovati prostorne stvarnosti svobodnega 
ozemlja. Da je to pravkar osvojena svoboda, otipljiva, da je to ta zemlja, 
gozdiček, potok, partizani pred nami, njihovo orožje – to nama je bilo ljubo 
in resnično in nenavadno.«36 

»Konec kolone je hodil v isti črti kot njeno čelo, mimo postrojene skupine 
partizank [...]. Vse so bile enako oblečene: v predelano angleško vojaško ob-
leko. Njihovo orožje je bilo morda bolj izenačeno kot pri borcih iz Amudare, 
a kljub temu dovolj raznovrstno, da se je lahko zanesljivo reklo: ,Partizan-
stvo, tisto staro, ljubo, pravo!‘«37

»11. V. 1943, Kovren. Ko sem se kratek čas mudil v Kruševem, sem se s 
Pekom in Radovanom ustavil pri Nazorju [...]. Govoril nam je tudi o ,Par-
tizaniji‘, partizanski državi. ,Imenovala se bo in lahko se imenuje Jugoslavija 
šele takrat, ko bo obsegala tudi Bolgare.‘ [...] Potem govorim Crnemu o 
,Partizaniji‘. Ne sprejme tega. Zakaj? Kako Stari razume! [...] Nad naslov 
,Partizanija‘ je napisal ,Utopija‘. Torej ve. Kaj bi šele videl, ko bi bil bliže 
ljudem in dogodkom!«38

Najlepša beseda, iz katere rastejo koralni grebeni svobode; prostorna stvar-
nost svobodnega ozemlja; raznovrstnost v boju, ki je neki ideji (jugoslovan-
ski, kozmopolitski) dala konkretno vsebino – obrise države nedržave, 
Utopije, Partizanije, Jugoslavije. To je le nekaj določil jugoslovanskega, 
partizanskega, proletarskega tipa bojevanja, ki so se jim priklonile vse 
emancipacijske sile tistega trenutka, odločene, da vedno, kakor najtrdnejša 
nadrealistična zaobljuba, težijo k »brezkompromisnemu, nenehnemu os-
vajanju svobode«. »Ves svet proti vsemu svetu [...] na poti konkretizacije 
človeka.«39

V želji, da bi dojeli kontinuiteto jugoslovanskega partizanskega duha boja 
in revolucije, prilagamo naslednje vrstice:

»Svet neskončne dialektike in dinamične konkretizacije proti svetu 
mrtvaške metafizike ter abstraktne in tolste statičnosti. Svet osvoboditve 
človeka in nezvedljivosti duha proti svetu represije [...]. Svet nepremagljive-
ga nekoristoljubja proti svetu posesivnosti, komforta in konformizma, stra-
hopetne osebne sreče, povprečne sebičnosti, vseh kompromisov. [...]

Zavedamo se človekovega položaja v svetu, zavedamo se vseh prepletenih 
razmerij, ki se rojevajo iz tega, zavedamo se tudi tistih odločilnih deter-

Oskar Davičo, Među Markosovim partizanima, Prosveta, Svjetlost, Beograd, Sarajevo, 1969, str. 67.

Prav tam, str. 95.

Koča Popović, Beleške uz ratovanje, str. 132.

Zaplenjena brošura Pozicija nadrealizma iz l. 1931.

36
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38

39
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minant, ki pogojujejo to zavest, prepričani, da obstaja le eno stališče, eks-
tremno in dialektično,40 in le ena moralna dejavnost, tista, ki se podreja 
determinizmu obstoja, odločeni, da vsako vprašanje izčrpamo do konca in 
vsako akcijo do njenih končnih posledic – zato vemo, da je revolt izraz in 
zavest, vzrok in posledica tega konflikta, v katerem usodno sodelujemo, mi 
torej vemo, da nimamo izbire in da nas nič ne bi opravičilo, če vsega tega ne 
bi razvili do vseh konkretnih in končnih posledic.

V Beogradu, 23. decembra 1930.
Aleksandar Vučo, Oskar Davičo, Milan Dedinac, Vane Živadinović - 

Bor, Živanović - Noe, Đorđe Jovanović, Đorđe Kostić, Dušan Matić, Koča 
Popović, Petar Popović, Marko Ristić.«41

Dva42 od trinajstih podpisnikov uvoda v almanahu Nemoguće nista pod-
pisala brošure Pozicija nadrealizma, za katero Ristić pravi, da pomeni »eks-
plicitno (čeprav kamuflirano)43 opredelitev nadrealistov za socialistično 
revolucijo«.44 Po izidu brošure so od teh enajstih skoraj vsi bili zaprti in 
aretirani.45 Vsi pa so imeli neposredne46 ali obrobne47 zveze s partizani.

»Ni primerjave med neko utrjeno, dobro znano in točno omejeno levico in tako isto desnico. To 

pomeni, da je s tega stališča, ne glede na drugačne vrednote vsakega posameznika, levica zadostna. 

Nam pa kot da ni zadostna brez tistega, kar bi ji mi mogli in moramo prinesti, dodati [...]. Če 

hočemo biti nadrealisti na levici, se moramo preko delovanja nanjo vrniti k delovanju iz nje zunaj 

nje. Drugače nam preti, da bomo edini, ki se imamo za levičarje, in čeprav bi to predstavljalo tudi 

samozatajevanje, žrtvovanje neki globlji resnici itd., bi kljub temu pomenilo, da mi v to levico ne 

spadamo. Spremeniti moramo njene poglede na nas, tj. spremeniti v njej tisti del, ki ustreza našemu 

polju delovanja, ali pa se moramo spremeniti mi.« (Koča Popović, »Fragmenti iz pisma od 12. av-

gusta«, v: isti, Nadrealizam & Postnadrealizam, str. 56.)

»Pozicija nadrealizma«, v: Koča Popović, Nadrealizam & Postnadrealizam, str. 35, 39–40.

Prav zaradi nestrinjanja s pozicijami.

Zaradi vladne uredbe Obznana protiv komunista iz l. 1920, ki je po zakonu prepovedala Komunistično 

partijo in »vsako komunistično propagando [...], vse tiskane stvari, ki zmanjšujejo pomen ukazanih 

ukrepov za ohranjanje svobode, reda in lastnine«, ter zakona o zaščiti javne varnosti in reda v državi 

iz l. 1921.

Marko Ristić, Istorija i poezija: pet eseja, Prosveta, Beograd, 1962, str. 462.

Leta 1931 so po izidu brošure Pozicija nadrealizma aretirali Kočo Popovića, Oskarja Daviča, Đorđa 

Jovanovića in Đorđa Kostića. Aretacije in pregoni so bili od l. 1933 pogostejši. 

Koča Popović, španski borec, in Oskar Davičo sta svobodo dočakala v partizanih, medtem ko sta 

Đorđe Jovanović in Živanović - Noe padla kot partizana.

Skoraj vsi, ki niso bili v partizanih, so zaradi revolucionarnega delovanja vojno preživeli v ujetništvu 

in bili na robiji ali občasno v taboriščih (Banjica, Sremska Mitrovica, Lepoglava).

40
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Glede na to, da beseda partizan48 poleg gverilskega borca označuje tudi 
nekoga, ki se bori za določeno stran, nepreklicno in brez umika, kar se v 
posameznih jezikih kaže v sodobnem govornem označevanju privržencev 
političnih strank (s predznakom politični: political partisan, partisan poli-
tique), navajamo tudi naslednji odlomek:

»Poleti leta 1931 smo odkrito izražali negativna stališča do postopkov, ki 
so bili še vedno, na primer v francoski skupini, glavno sredstvo njegovega 
izražanja. Đorđe Jovanović, ki je bil med vsemi nami najburnejši [...], mi je 
pripovedoval, da je, ko je bil na obisku pri svojem očetu v Skopju, na neka-
terih zborovanjih javno govoril o socialni revoluciji, o delu Komunistične 
partije, o družbeni preobrazbi. Pripovedoval mi je, da je skupaj z nekimi 
mladimi ljudmi v Makedoniji poskušal organizirati krožke po našem zgledu 
iz Beograda. Toda po vrnitvi v Beograd je dojel, da se mora spet vrniti k 
nadrealizmu, zato da bi naš s samokritiko (kot je govoril) spremenjeni nad-
realizem vključil v aktivnost levice kot novo sredstvo njenega delovanja, in 
sicer v tistem delu, ki je posegal v propagando in ilegalno akcijo. Vse to smo 
seveda delali brez stika s partijsko organizacijo, kajti nje ni bilo na obzorju. 
Mi smo bili ta partija, ki je vzniknila za nami ...«49

Sprejeti danes »prebujanje materije«50 tako jugoslovanskega nadrealizma 
kot Jugoslavije, njuno novost in samosvojost, pomeni sprejeti ponovni 
premislek o singularnosti, ki se rojeva iz materije navedenih zgodovinskih 
sekvenc: tako iz »zapisov odprte ideje« nadrealizma kot iz kontinuitete Ju-
goslavije. To pomeni sprejeti, da je »[...] kot biser današnja misel motna, 
toda čista. Kot največja morska globina, bistra, pa vendar neprozorna in 
težka.«51

Kakršna je tudi nadrealistična kolektivna pesnitev Zarni Vlač Dušana 
Matića in Aleksandra Vuča iz nadrealistične publikacije Nemoguće iz leta 
1930, ki potrjuje, da se iz težav in s transformiranjem rojeva nov, tako nujen 
in tako svoboden jezik. Ki ga bo šele treba na glas brati.

Gl. v nav. knjigi Miklavža Komelja razvejeno genealogijo besede partizan.

Đorđe Kostić, U središtu nadrealizma: sukobi, nav. delo. Poudarila I. M.

Naslov emblematične pesnitve Dušana Matića, ki je bila prvič objavljena decembra 1928 v beogra-

jskem almanahu 50 u Evropi in pozneje v zbirki Bagdala (Prosveta, Beograd, 1954).

Iz besedila »Duh Rusije i duh današnjice«, ki je bilo objavljeno l. 1924 v reviji Svedočanstva, pozneje 

pa v knjigi Hanife Kapidžić - Osmanagić Hrestomatija srpskog nadrealizma (Svjetlost, Sarajevo, 1970), 

in se začne takole: »Ni vedno na eni strani Vzhod, na drugi pa Zahod.«

48

49

50

51
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Zarni Vlač

rekom kućujem zid
i gorki hleblavi jed
crvavim hleblavi jed
danaću kad nemam kud
kroz noćlavi tupi vlač
jezaću kad nemam šta
kroz jatni travni plač

znaj
kako te jošujem višujem tujem samujem titujem
stid

znaj
kako sam lešni letni rudni razbijni padni
drug

i jutraj perjaj evo većuje mrak
goli se čudni strah i molni zeleni hod
evo evuje dah i leduje gorući brod

ja lešno živ
ja lešno živ

[...]
ciglan plamen sam iglan

PREVEDLA MICA MATKOVIĆ
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UMETNOST IN 
STVARNOST



LIDIJA RADOJEVIĆ (ur. )
»VIŠE TO NIJE DRŽAVA O KOJOJ 

SU PRIČALI MOJI STRIČEVI«: 
(D)ROBNI ZAPISKI O VPRAŠANJU 
SOLIDARNOSTI IN (PRE)ŽIVETJA



NIKA AUTOR
V DEŽELI MEDVEDOV,

SOLIDARNOST
(pr i loga :  DVD z dokumentarnim in eksper imenta lnim f i lmom)
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Nika Autor,  V DEŽELI MEDVEDOV, dokumentarni  f i lm,  72’ ,  apr i l  2012

»VIŠE TO NIJE DRŽAVA O KOJOJ SU PRIČALI MOJI STRIČEVI«: 

(D)ROBNI ZAPISKI O VPRAŠANJU SOLIDARNOSTI IN (PRE)ŽIVETJA, 

razs tava  in  predavanja  v  Galer i j i  Škuc,  september  2011 

Koncept :  Tevž  Logar,  Nika Autor,  Lidi ja  Radojev ić

Sode lova l i  so :  Nika Autor,  Maja  Breznik,  Maja  Cimerman,  St ipe  Ćurković ,  Aigul  Hakimova,  Esad Kapić , 

Marko Kostanić ,  Pr imož Krašovec ,  Tevž  Logar,  Aldo Milohnić ,  Jovi ta  Pr i s tovšek,  Lidi ja  Radojev ić , 

Armin Sa l ihović ,  Vladimir  Vidmar,  Nina Vodopivec
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LIDIJA RADOJEVIĆ

SOLIDARNOST
(Uvodna be s eda )

»Solidarnost je visok civilizacijski ideal, ki ga danes, v času resnične material-
ne krize, mnogi vnovič iščejo. Številni, ki ga želijo uvesti v prakse vsakdanje-
ga življenja, kmalu doživijo čustveni pretres ali, pogovorno, streznitev. Ta se 
pogosto izraža kot globok resentiment ob spoznanju, da visoko cenjeni ideal 
v realnosti prevzame obraz praznega usmiljenja, lažnega sočutja, velikokrat 
se kaže kot davčna olajšava donatorstva, filantropije ali humanitarizma. Do 
teh nelagodij prihaja zato, ker poti, okrog katerih se organizira solidarnost, 
iščemo skozi družbene delitve, bolj znane kot identitete, ki za preživetje – to 
pa je pred vsakim živetjem – niso pomembne.

Tako kot vsak ideal, okrog katerega se strukturira družbeno gibanje, 
mora imeti tudi solidarnost svoj strukturni temelj, ki je izhodišče za grajen- 
je, vzpostavljanje, hkrati pa tudi cilj družbenega gibanja in njegovih po-
vratnih učinkov na družbo. Ali obstaja materialni temelj, ki nas povezuje 
in omogoča solidarnost kljub delitvam na različne družbene »kategorije«? 
Če nam je kaj skupnega, je to vsekakor materialno preživetje – »Od česa 
človek živi?« – in zato njegovi družbeni pogoji. Ti so vedno dani, vendar 
jih z lastno vsakdanjo prakso spreminjamo ali reproduciramo. Zgodovina 
kaže nešteto primerov. Na ravni individualnega boja – spreminjanja – je to 
romantično viteštvo, na ravni kolektiva pa emancipacija. Tako pridemo do 
temeljne družbene prakse, ki nas pogojuje: kapitalizem večini ljudi uničuje 
vse možnosti dostopa do sredstev za preživetje razen prodaje lastne delovne 
sile – delo, od katerega živimo in ki nas šele vzpostavlja kot družbene akterje; 
zagotavlja nam bazo, zaradi katere smo lahko družbeni akterji. Na primeru 
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mezdnega dela vidimo, v čem smo si podobni kljub različnim življenjskim 
slogom, ki jih prakticiramo, ali identiteti, v prid katere se izrekamo oziroma 
nam jo pripisujejo. Če iščemo temelj, na katerem je treba graditi vezi soli-
darnosti, sta način in organizacija dela ter mesto v produkcijskem procesu 
osnovni kategoriji tako za združevanje kot za strukturne delitve.

Na podlagi ločnic, ki izhajajo iz teh kategorij, je Marx razvil antagonistič-
no dialektiko med delom in kapitalom ter koncept razreda, ki je danes na 
žalost postal nezaželena akademska kategorija in nesprejemljivi tabu pre-
teklosti. V času gospodarske blaginje razmeroma kmalu po drugi svetov-
ni vojni so v državah razvitega kapitalizma podij družbenih delitev zasedle 
kategorije spola, etnije, rase, seksualnih usmeritev, kulture ter vsakdanjega 
bontona in folklore, ki niso nepomembne, a so v norem plesu identitetnih 
politik popolnoma izključile problem ekonomije in njen vpliv na družbo ter 
prepustile polje ekonomije neoliberalnim »strokovnjakom«, nenaklonjenim 
delavskemu razredu. Aktualna kriza je vse mnogotere identitete in njihove 
zagate odrinila na stranski tir ter ponovno aktualizirala klasične družbeno-
ekonomske probleme (visoka brezposelnost, privatizacija javnega dobrega 
itn.), ki si jih še pred kratkim namišljeni srednji sloj, ki ni hotel postati 
razred, ni zamišljal, danes pa pred njimi čedalje težje bežimo, saj je samopre-
vara, na kateri je temeljil »umik iz razreda«, padla. Fleksibilizacija trga dela 
in varčevalna fiskalna politika sta tudi »kreativcem«, »kognitivcem«, »svo-
bodnjakom«, namišljenim svobodnim podjetnikom in novemu srednjemu 
razredu pokazali, da so dejansko le – proletariat.

Z nizom predavanj, ki sledijo, želimo pokazati, da potekajo strategije pri-
lagajanja načina dela novim tehnikam izkoriščanja s podobnimi vzvodi – ne 
glede, ali posamezniki delajo na gradbišču, za računalnikom ali v galeriji. 
Poskušali bomo ugotoviti, ali lahko na osnovi enakosti – vse nas izkoriščajo 
– znova zgradimo razred zase in razredno solidarnost, ki bo zasenčila in pre-
šla raznolike identitete, ki nas delijo. Za sklep pa si bomo postavili vprašanja 
o prenosu teh vsebin v galerijski prostor: Zakaj je galerija postala institucija, 
kjer se pojavljajo obravnavane teme, ki spadajo na univerzo, v parlament 
in v medijski prostor, a jih tam ni? Kako in zakaj se vprašanja izkoriščanja, 
nasilja in drugih družbeno aktualnih tem lepijo na produkcijo umetnosti?«

S tem vabilom smo se lotili zasnove razstave »Više to nije država o kojoj  
su pričali moji stričevi«, ki je bila v ljubljanski galeriji ŠKUC lanskega sep-
tembra. V danem in omejenem času-prostoru jo je vodil zanos, vzpostaviti 
smo hoteli dialog med nekomunikativnimi: med umetniškim prostorom 
v najširšem pomenu, delovno teorijo vrednosti, antropološko-etnograf-
skim pristopom raziskovanja ter prakso razpravljanja v javnem prostoru. 
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Razstava je bila bolj kot dejanje ali dogodek mišljena kot proces, ki ima 
diskusijski in tudi zato procesen epilog v objavi tega bloka prispevkov, raz-
širjenih predavanj, ter v izdelavi dokumentarnega filma V deželi medvedov. 
Zasedba sodelavcev je bila široka: od umetnikov do gradbenikov, od akti-
vistov do teoretikov. Ta statusna in poklicna širina ustvarjalcev je izhajala 
iz namena razstave: pod vprašaj postaviti razmere, pogoje in možnosti za 
vzpostavitev solidarnosti znotraj delavskega razreda – solidarnosti, ki naj 
preseže različne kulturne in statusne prakse ter življenjske stile, ki jo prečijo 
ali kar onemogočajo. Prispevki so z različnih vidikov želeli pokazati, da 
enaki procesi in mehanizmi potiskajo različne cehovske in kulturne skupine 
v identičen položaj v dihotomiji med delom in kapitalom: Stipe Ćurković 
v »Heteronomiji dela/avtonomiji estetskega« osvetljuje osnovno ideološko 
razlikovanje med delom nasploh in delom v polju umetnosti kot posebno 
prakso, ki sestavlja polje estetskega. Avtor prikazuje zgodovinsko podlago 
za nastanek polja estetike kot posebnega, avtonomnega polja, in sicer skozi 
prizmo delovne teorije vrednosti in kako se je to polje zavestno vzpostav-
ljalo kot drugačno od preostalega ustvarjanja družbenega bogastva; pojem 
ustvarjalnosti, ki se ideološko ločuje od dela kot družbene prakse, s katerim 
se omogoča reprodukcija delavskega razreda, je svoj izkoriščevalni poten-
cial dovršil šele v času neoliberalizma. Od osemdesetih let se namreč polji 
intelektualne in umetniške produkcije, ki sta bili zgodovinsko zavarovani 
pred volčjo lakoto kapitala po presežni vrednosti, podrejata kapitalističnemu 
načinu produkcije. Še več, v prispevku »Ekspropriacija črne škatle: kriza, 
nova inovacijska politika in družba znanja« Primož Krašovec zgodovinsko 
in analitično razgrinja spremembe v znanstveni produkciji, prikazuje vplive 
neoliberalnih politik na tem področju. Ugotovimo, da temelji ustvarjanje 
tako imenovane »vrednosti v polju znanosti« na podobnih mehanizmih, kot 
je potekalo uvajanje tovarniškega režima v obdobju industrijske revolucije. 
Maja Breznik v prispevku »Proletarizacija delavcev v kulturi« problematizira 
sodoben zaposlitveni status delavcev v kulturi: na eni strani obravnava ta 
položaj s širše perspektive trga dela, na drugi s konceptom splošnega skep-
ticizma v umetnosti sooča položaj umetnikov z institucijo umetnosti – na 
tej točki išče možnost spremembe v polju umetnosti. Dodatno problema-
tizacijo delitve delavskega razreda in odnos umetnosti do téme dela beremo 
v prispevku Marka Kostanića »Delo med nevtralizacijo in mitologizacijo«:  

Sodelovali so: Nika Autor, Maja Breznik, Maja Cimerman, Stipe Ćurković, Aigul Hakimova, Esad 

Kapić, Marko Kostanić, Primož Krašovec, Tevž Logar, Aldo Milohnić, Jovita Pristovšek, Lidija 

Radojević, Armin Salihović, Vladimir Vidmar, Nina Vodopivec.
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avtor razčlenjuje problem preigravanja enega dela delavskega razreda proti 
drugemu skozi Lebowitzev koncept stopnje separacije. Medtem ko Aldo 
Milohnić v članku »O produktivizaciji in fleksibilizaciji delavcev (v kultu-
ri)« analizira razliko med produktivnim in neproduktivnim delom glede na 
produkcijo presežne vrednosti in kaže, kako ta razlika vpliva na spremembo 
namena kulturne produkcije ter statusa delavcev v kulturi, prispevek Nine Vo-
dopivec »Preoblikovanje tovarniških režimov in nove delavske subjektivitete« 
z antropološko analizo sprememb tovarniških režimov prikazuje redefiniranje 
delavskih subjektivitet in posledice, ki jih ta problem sproža. Vsi prispevki 
se osredotočajo na sodobni položaj delavcev in dela nasploh nasproti kapi-
talu. Dokazujejo, da smo pred predatorskim gonom kapitala po dobičku vsi 
delavci v enakem položaju. Tako poskušajo razviti nastavke, na katerih bi se 
delavski razred lahko poenotil in solidarno nastopil proti kapitalističnemu 
izkoriščanju. 

S formo razstave smo želeli izmeriti meje razstavnega prostora, ki nam je bil 
ponujen, saj si razstave nismo predstavljali kot enkratni dogodek, ampak kot 
kontinuirano srečevanje znotraj galerijskega prostora: vsebina je namreč bolj 
kot v razstavljenih predmetih v odnosih samih, ki se razvijajo skozi obisko-
vanje predavanj, druženje po njih in navezovanje stikov med sodelujočimi. 
Sodelujoči smo bili na neki način vsi, ki smo dogajanje spremljali, saj so bili 
del razstave vsi komentarji, zasebne ali javne kritike, konstruktivni predlogi, 
razmišljanja o tematiki ter vsi pogovori ob najavljenih dogodkih. 

Razstavo smo tako tudi zaključili z javno diskusijo o vlogi umetnosti v 
delavskem boju. Najprej smo hoteli ugotoviti, koliko lahko galerijski pros-
tor kot prostor, ki naj bi bil dom umetnosti, prispeva k povezovanju ljudi in 
ustvarjanju kolektivnega. Dogodek je bil, milo rečeno, neuspešen, in sicer 
z vidika namena, zaradi katerega smo ga organizirali. Izkazalo se je, da po 
številu obiskovalcev bodisi tema ni bila relevantna za umetniško javnost bo-
disi smo jo pripravili napačni posamezniki, ki, kot opaža tudi Maja Breznik, 
nismo del tako imenovanega polja umetniške produkcije v lokalnem pros-
toru. Prav tako se je izkazalo, da je govor v javnem prostoru postal tako 
instrumentaliziran, da ne more dajati odgovorov, saj so posamezniki lažje in 
raje izražali mnenja v zasebnih pogovorih. Enako velja tudi za galerijski pros-
tor, ki je še dodatno definiran z določeno javnostjo, zato težko doseže širšo. 

Če sklepamo po dejstvih, da je razstava želela na različnih poljih in v 
različnih jezikih pokazati na probleme znotraj in okrog delavskega razre-
da, je glede na obisk in prispevek galerijske javnosti dosegla zelo malo po-
zornosti in s tem učinka. Po eni strani to lahko pripišemo instrumenta- 
liziranosti umetniškega sveta v lokalnem okolju, kar pa še ne pomeni, da je 
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drugje drugačna slika, ki ima svoja pričakovanja, pravila, hierarhije in meje 
delovanja. Po drugi strani bi lahko rekli, da je v skladu s splošno komodi-
fikacijo umetnosti galerijski prostor postal zaprt, da vanj zahaja samo pok-
licna javnost, ki nima veliko stikov z lokalnim prebivalstvom, da z njim vz-
postavlja v glavnem odnos menjave, torej enkratni ogled razstavljenih pred-
metov v klasični potrošniški maniri. 

Lahko bi dejali, da se je umetniška javnost odzvala na razstavo bodisi z ig-
noriranjem bodisi z nerazumevanjem. Oba odziva sta ste strukturirala okrog 
odklanjanja téme in tudi pristopa razstave: ignoranca je sporočala predvsem, 
da tema ni pomembna, da je pristop le postmodernistično brkljanje, nera-
zumevanje pa se je odražalo v očitkih, da so razstavljena umetniška dela le 
reprezentacija delavcev, kjer ne pridejo do izraza »pravi delavci«; razstava naj 
bi o njih le govorila oziroma jih postavljala kot objekt svoje kontemplacije. 
Pri tem sta zanimivi dve stvari. Prvič, očitkov je bila deležna zlasti Nika Autor, 
od vseh sodelujočih dejansko edina formalna umetnica, kar nazadnje potrjuje 
tezo Maje Breznik, da kljub navideznemu brisanju meja v umetniškem sistemu 
obstaja trda ločnica, kdo je lahko umetnik in kdo ne. Drugič, tisti, ki so izrekli 
tak očitek, očitno niso upoštevali predavanj in diskusij kot del razstave; vanjo 
so šteli verjetno le podobe na stenah ali ekranih, ki so jih s tem izpraznili ali vsaj 
nevtralizirali; ignorirali so njihovo dokumentarno in pričevanjsko osnovo. 

Kljub temu sta bila očitka plodna, saj sta odprla dodatni vprašanji: Kdo 
so »pravi delavci« in ali ni reprezentacija edina stvar, ki jo lahko posameznik 
ponuja v abstraktnem formuliranju neposredne, raznolike konkretnosti? 

Pomenljivost reprezentacije kot orodja umetnosti je zato problematiziral 
Rok Benčin v prispevku »Obrobni zapis o umetniški solidarnosti«, v katerem 
razčlenjuje odnos med postopkom reprezentacije in politično subjektivaci-
jo. Na prvo vprašanje pa so na različne načine odgovorila vsa predavanja v 
okviru razstave. V bloku, ki sledi, pa nanj najprej odgovarja Branko Bembič s 
prispevkom »K zgodovini nekega poraza«. Zdi se, da je odgovor preprost: vsi, 
ki na trgu dela prodajamo edino blago, s katerim razpolagamo, svoje delo, 
smo delavci. Združeni sestavljamo delavski razred, ki ni empirična kategori-
ja, ampak strukturna. 

Zato naj znova poudarimo: skozi cel razstavni proces smo hoteli ugotoviti, 
kako povezati tiste, ki v lastnem potu gradijo megalomanske novogradnje, in 
tiste, ki z lastnim potom odplačujejo kredite, da lahko v teh stavbah živijo. 
Oboji so sužnji istih gospodarjev. Odgovor smo našli v solidarnosti znotraj 
delavskega razreda, ki jo kapitalistični razred načrtno in temeljito uničuje. 
Zato lahko tudi zaključimo, da je vzpostavljanje solidarnosti težka in pred-
nostna naloga delavskega razreda.
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Ker je keynesovski projekt poskušal vzpostaviti družbo kot subjekt, ki sledi 
svojim avtonomno določenim ciljem, ne da bi ob tem odpravil kapitalistične 
odnose, je keynesovska družba izobilja razpadla prav po črti razrednega 
boja. Verodostojna strategija levice bo morala zato v prihodnosti vsebovati 
resnejši premislek o spoprijemu s kapitalističnimi razmerji oziroma o njihovi 
odpravi. Drugič, odgovor kapitala in kapitalistične države na razredne boje iz 
šestdesetih in sedemdesetih let 20. stoletja je jasno pokazal, da razrednega boja 
v politično-ekonomski sferi ne more nadomestiti kulturna kritika kapitalizma. 
V nasprotju s kulturno kritiko keynesovskega projekta, ki je v slednjem videla 
sistem administrativnega gospostva, ki lahko z liberalnimi koncesijami 
nevtralizira razredni boj, je kapitalistični odgovor na zagato keynesovskega 
projekta pokazal, da je zahteve kulturne kritike mogoče sprejeti, ne da bi s 
tem bistveno okrnili kapitalistična razmerja, medtem ko krepitev politične 
in ekonomske moči proletariata uničujoče vpliva na kapitalistično disciplino. 
Tretjič, kolikor kapital kot avtonomna vrednost, torej vrednost kot subjekt, 
vse družbene cilje in vrednote podreja imperativu akumulacije, razredni boj 
presega vprašanja distribucije in materialnega položaja delavskega razreda ter 
predstavlja nepogrešljivi del današnjih emancipacijskih družbenih bojev.
BRANKO BEMBIČ
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BRANKO BEMBIČ

K ZGODOVINI NEKEGA 
PORAZA

VPRAŠANJE SUBJEKTA V KAPITALIZMU

UVOD

V prispevku bomo s perspektive razrednih bojev obravnavali ekonomsko 
zgodovino druge polovice 20. stoletja. Najpreprostejša formula za razu-
mevanje in periodizacijo druge polovice 20. stoletja na kapitalističnem 
zahodu se zdi tale: keynesovski projekt, ki zaznamuje tako imenovano 
zlato dobo kapitalizma v petdesetih in šestdesetih letih, kriza keynesov-
skega projekta ob turbulentnem koncu šestdesetih let in v sedemdesetih 
letih ter neoliberalna restavracija od osemdesetih let 20. stoletja dalje. 
Pokazali bomo, da je bilo keynesovstvo razsvetljenski politično-ekonom-
ski projekt, ki je zahteval, da na mesto subjekta stopi družba. Uspeh tega 
projekta je hkrati pomenil tudi njegov propad, saj je spremenil razmerja v 
razrednem boju, to je, okrepil je proletariat v razmerju do kapitala. Prav 
zato je kapitalistični odgovor na krizo keynesovskega projekta moral v 
prvi vrsti zatreti upor delavskega razreda, medtem ko je lahko brez večjih 
težav sprejel zahteve kulturnih bojev, ki so (skupaj z vstajo delavskega 
razreda) zaznamovali krizo keynesovskega projekta. Z restavracijo »zdra-
vih kapitalističnih razmerij« je mesto subjekta, ki ga je v keynesovskem 
projektu zavzemala družba, (spet) prevzel kapital oziroma, z Marxovimi 
besedami, »vrednost kot resnični subjekt«. Če je keynesovski projekt za-
hteval preureditev gospodarstva skladno z družbenimi cilji, se mora v času 
neoliberalne restavracije družba prilagajati zahtevam kapitalistične aku-
mulacije.
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KEYNESOVSKI PROJEKT KOT RAZSVETLJENSKI 
PROJEKT

Kar zadeva tehnično plat, je osrednja ideja keynesovske revolucije pred-
vsem v prenosu poudarka s cen in distribucije na odnose med makroeko- 
nomskimi agregati.1 Keynes je v svojem glavnem delu Splošna teorija za-
poslenosti, obresti in denarja iz leta 1936 napadel predpostavke klasične 
(oziroma neoklasične) ekonomske teorije, skladno s katerimi neprostovolj-
na brezposelnost ne obstaja. V nasprotju s Sayevim zakonom, po katerem 
ponudba ustvarja lastno povpraševanje, je trdil, da lahko pomanjkanje 
efektivnega povpraševanja zavira proizvodni proces, raven proizvodnje pa 
se lahko ustali na ravneh, ki so nižje od ravni polne zaposlenosti.2 

Prostor nam tukaj ne dopušča, da bi ponavljali splošno znane tehnične 
plati keynesovske revolucije, zato se bomo omejili na najpomembnejše 
poteze Keynesove teorije. Efektivno povpraševanje smo že omenili. To 
je v najpreprostejšem modelu sestavljeno iz potrošnega in investicijskega 
povpraševanja (Y = C + I). Po drugi strani pa je dohodek gospodarstva 
enak seštevku potrošnje in prihrankov (Y = C + S). Od tod sledi, da so 
prihranki enaki investicijam (I = S).3 Keynesova poanta je, da investicije 
določajo prihranke, in če raven investicij v gospodarstvu ni dovolj visoka, 
da bi absorbirala prihranke, potem dohodek in s tem tudi zaposlenost, ki je 
po Keynesu funkcija agregatnega dohodka, temu primerno upadeta, tako 
da se prihranki izenačijo z investicijami. Toda investicije so stvar odločitev 
kapitalistov, ki pa investirajo le, kadar pričakujejo, da se jim bodo inves-
ticije povrnile z donosi, ki presegajo dano obrestno mero.4 Korolarij tega 
je, da pričakovanja kapitalistov določajo materialne razmere reprodukcije 
celotne družbe. Keynes, ki je svojo teorijo pisal v času velike krize tride-
setih let 20. stoletja, ko je gospodarstva kapitalističnega zahoda pestila 
huda brezposelnost, je zato vlado obvezal za doseganje polne zaposlenosti 

Prim. Viljem Merhar, »J. M. Keynes in Sayev zakon trga: sodobna nevarnost liberalistične rehabi-

litacije Sayevega zakona trga«, v: Neven Borak, Davor Savin in Oto Norčič (ur.), Aktualnost J. M. 

Keynesa, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 1996, str. 29.

Prim. John Maynard Keynes, Splošna teorija zaposlenosti, obresti, in denarja, Studia humanitatis,  

Ljubljana, 2006, str. 31–40.

Prav tam, str. 66–69.

Keynesova teorija je seveda kompleksnejša od pravkar prikazanega modela. Ostale novosti, ki jih je 

vpeljal Keynes, so zlasti mejna učinkovitost kapitala, ki se navezuje na koncept pričakovanj in nego-

tovosti; likvidnostna preferenca; koncept nagnjenosti k potrošnji itd.
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preko instrumentov fiskalne in monetarne politike. Polna zaposlenost, ki 
je definirana kot stanje, v katerem lahko ob dani ravni mezd vsakdo naj-
de delo, je namreč za Keynesa bistvena sestavina stabilnega in pravičnega 
družbenega sistema.

KEYNESOVSKI POLITIČNO-EKONOMSKI PROJEKT 
KOT RAZSVETLJENSKI PROJEKT

Keynesovski projekt, kot ga tukaj razumemo, se ne izčrpa s tehnično platjo 
Keynesove teorije. Naša teza bo, da lahko keynesovski projekt pravzaprav 
razumemo kot razsvetljenski projekt iz liberalne tradicije, znotraj katerega 
je družba razumljena kot presežek nad golim seštevkom posameznikov, ki 
jo sestavljajo. 

Keynesovskemu posegu v razumevanje kapitalistične družbe se lahko 
približamo skozi teorijo determinacije profitov Kaleckega ter s tem obsega 
proizvodnje in zaposlenosti v kapitalističnem gospodarstvu. Kalecki v po-
enostavljenem modelu bruto domači proizvod deli na potrošnjo delavcev 
(Cw), potrošnjo kapitalistov (Cc) in investicije v kapital (I) na eni strani 
ter dohodke delavcev (mezde, W) in dohodke kapitalistov (profite, P) na 
drugi strani enačbe (Cw + Cc + I = W + P). Iz tega ob predpostavki ničelnega 
varčevanja delavcev (Cw = W) sledi, da so profiti enaki investicijam in 
potrošnji kapitalistov (P = I + Cc).

5 Enačbo je treba brati z desne proti levi, 
saj kapitalisti (kot razred) ne morejo neposredno odločati o svojih profitih, 
lahko pa seveda odločajo o svoji potrošnji in investicijah. Od tod sledi slo-
vita formula Kaleckega, po kateri »delavci porabijo, kar dobijo, medtem ko 
kapitalisti dobijo, kar porabijo«.

Vprašanje, ki sledi, je tole: ali to pomeni, da so kapitalisti gospodarji svoje 
usode? Na neki ravni so, odgovarja Kalecki, saj (kot razred) s svojimi dejanji 
dejansko določajo svoje dohodke.6 Poleg tega pa jih to dela tudi za gospodar-
je celotne družbe, saj od njihovih odločitev niso odvisni le njihovi dohodki, 
ampak tudi obseg celotne proizvodnje in s tem zaposlenosti v družbi,7 kar jim 

Prim. Michal Kalecki, Theory of Economic Dynamics: An Essay on Cyclical and Long-Run Changes in 

Capitalist Economy, Allen & Unwin, London, 1954, str. 45–46.

Prim. Michal Kalecki, »Essay on the Business Cycle Theory«, v: Jerzy Osiatyński (ur.), Collected Works 

of Michal Kalecki 1: Capitalism: Business Cycles and Full Employment, Oxford University Press, Oxford 

in New York,1990, str. 79–80.

Prim. Kalecki, Theory of Economic Dynamics, str. 47.
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daje temu primerno politično moč.8 Toda, dodaja Kalecki, kapitalisti gos-
podujejo usodi na način, ki je določen z objektivnimi dejavniki. »Objektivni 
dejavniki«, o katerih govori Kalecki, je sicer precej ponesrečen izraz za de-
javnike, ki jih poudarja pri svoji analizi poslovnih ciklov. Obseg akumulacije 
v danem obdobju (torej investicije in s tem profiti) izhaja iz investicijskih 
odločitev, ki so bile sprejete na podlagi profitabilnosti v preteklem obdobju, 
ta pa je dana z razmerjem med akumulacijo in obsegom stoga kapitala v 
preteklem obdobju (ta pa spet ni nič drugega kot rezultat akumulacije še 
zgodnejših obdobij) in tako dalje.9 »Objektivne razmere«, o katerih govori 
Kalecki, so torej rezultat investicijskih odločitev kapitalističnega razreda v 
preteklosti. Poanto Kaleckega še bolje izraža Minsky, ki odločitev kapitalis-
tov ne povezuje le z razmerami akumulacije, ki jih je ustvarila akumulacija 
v preteklosti, temveč jih v keynesovskem slogu naveže na prihodnost, saj 
pravi: »V kapitalističnem gospodarstvu se investira danes, zato ker kapital-
isti in njihovi bankirji pričakujejo, da se bo investiralo v prihodnosti.«10 Če 
združimo oba pogleda, vidimo, da so današnji profiti (tj. investicije) odvisni 
od pričakovanih profitov v prihodnosti, torej od pričakovanih investicij v 
prihodnosti, te pa so spet v veliki meri odvisne od današnjih profitov (tj. 
investicij), ki kapitaliste spodbujajo k investicijam, hkrati pa zagotavljajo 
sredstva (zadržane profite) za njihovo izpeljavo.

Teoriji determinacije profitov, ki sta ju utemeljila Kalecki in Minsky, 
kažeta, da kapitalisti s svojimi odločitvami sicer odločajo o svoji usodi in o 
usodi celotnega gospodarstva, toda hkrati s tem so rezultati njihovih lastnih 
odločitev tako rekoč podvojeni oziroma »odtujeni v objektivne razmere«, 
znotraj katerih poteka vsakokratni proces sprejemanja odločitev. V obeh 
primerih imamo opraviti z avtoreferenčno zanko, v kateri so razmere, ki 
določajo ravnanje poslovnežev in njihovih bankirjev, določene z njihovimi 
dejanji, a se jim obenem kažejo v obliki »objektivne realnosti«, nad kate-
ro sami nimajo nobene moči. V tej perspektivi je kapitalist sicer nosilec 

V zvezi s politično močjo kapitalističnega razreda pravi Kalecki takole: »V sistemu laissez-faire je raven 

zaposlenosti v veliki meri odvisna od t. i. stanja zaupanja (ang. state of confidence). Če se to poslabša, 

privatne investicije upadejo, kar povzroči padec izložka (ang. output) in zaposlenosti [...]. To daje ka-

pitalistom v roke močan posredni nadzor nad vladno politiko: pazljivo se je treba izogniti vsemu, kar 

bi lahko omajalo stanje zaupanja, saj bi to lahko povzročilo gospodarsko krizo.« (Kalecki, »Political 

Aspects of Full Employment«, v: Collected Works 1, str. 350.)

Kalecki, Essay on the Business Cycle Theory, str. 80.

Hyman Minsky, The Financial Instability Hypothesis, Working Paper No. 74, The Jerome Levy Econo-

mics Institute, dostopno na http://www.levyinstitute.org/pubs/wp74.pdf.
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odločitev, a vendar ni nikakršen avtonomni subjekt, temveč je, z Marxovimi 
besedami, le »personificirani kapital«,11 funkcionar neke funkcije, funkcije 
kapitala, torej nenehnega povečevanja vrednosti. Analogno s Heglovim poj-
movanjem zgodovinskih individuov, ki s svojimi partikularnimi strastmi 
in dejanji sicer res ustvarjajo zgodovino, toda ne neposredno, ampak so le 
orodje v rokah obče ideje, ki deluje za njihovimi hrbti, Marx za hrbtom ka-
pitalista prepoznava vrednost kot resnični subjekt procesa. Takole pravi:

»Dejansko pa vrednost postane tu subjekt procesa ... Namesto, da bi kazala 
odnose med raznimi vrstami blaga, [vrednost] ... tako rekoč stopa v privatni 
odnos do same sebe. Razlikuje se kot prvotna vrednost od same sebe kot 
presežne vrednosti kot bog oče od samega sebe kot boga sina, in oba sta iste 
starosti in tvorita samo eno osebo, kajti samo s presežno vrednostjo 10 f. št. 
postane 100 f. št. kapital, in kakor hitro to postane, kakor hitro je ustvarjen 
sin in po sinu ustvarjen oče, razlika spet izgine in sta oba eno, 110 f. št.«12

V tem gibanju, funkcioniranju kapitala qua kapitala, je kapitalist le kolešček 
v družbenem mehanizmu, ki ga skozi konkurenco sili, da »čuti imanentne 
zakone kapitalističnega produkcijskega načina kot zunanje prisilne zakone«, 
da »nenehno veča svoj kapital zato, da bi ga ohranil«.13 Tako pri Marxu 
kakor v keynesovski oziroma postkeynesovski teoriji se kapitalistu razmere 
družbene reprodukcije kažejo kot objektivna realnost, čeprav niso nič druge-
ga kot rezultat strukture družbenih odnosov. Ta rezultat njenih imanentnih 
odnosov stopa družbi naproti kot tujek, v katerem se ne more prepoznati in 
mu je zato izročena na milost in nemilost. Natančno v tem pomenu je key-
nesovski projekt (če zahteva družbeni nadzor nad procesom akumulacije in 
s tem družbene reprodukcije) v bistvu razsvetljenski projekt, saj ne zahteva 
nič drugega kot to, da družba usodo vzame v svoje roke in se prepozna kot 
subjekt, tako da – če parafraziramo Kanta – z umno preureditvijo družbenih 
razmerij »izstopi iz nedoletnosti, ki je je kriva sama«.14 V keynesovskem pro-
jektu postane družba subjekt že znotraj kapitalističnih razmerij.

Karl Marx, Kapital: kritika politične ekonomije 1, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1961, str. 174.

Prav tam, str. 175–176.

Prav tam, str. 667–668.

Prim. Immanuel Kant, »Odgovor na vprašanje: kaj je razsvetljenstvo?«, Vestnik IMŠ, let. 8, 1987, št. 

1, str. 9.
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OBLIKE UDEJANJANJA IN GOSPODARSKI REZULTATI 
KEYNESOVSKEGA PROJEKTA

Keynesovski projekt se je utelesil v nizu institucij, ki so temeljile na tako ime-
novanem keynesovskem konsenzu. Ta konsenz bi lahko v grobem opredelili 
kot razredni kompromis, v skladu s katerim naj bi se proletariat odpovedal 
revolucionarnim prizadevanjem za odpravo kapitalističnih razmerij v za-
meno za določene pravice in ugodnosti, delodajalci pa bi v zameno za kon-
cesije organiziranemu delu pridobili stabilno in profitabilno gospodarsko 
okolje, medtem ko se država zavezuje, da bo z aktivno monetarno in fiskalno 
politiko sledila cilju polne zaposlenosti. Najpomembnejše institucije, sko-
zi katere se je udejanjil keynesovski projekt, so okrepljena država blaginje, 
(neo)korporativistične institucije in brettonwoodški sistem deviznih tečajev.

Dejstvo, da je kapital sprejel te spremembe, seveda ni posledica raz-
svetljenosti kapitalističnega razreda, temveč prej bojazen pred naraščajočo 
močjo proletariata. Keynes je že v dvajsetih letih 20. stoletja igral na to karto, 
ko je »vodje kapitalistov v Cityju« opozarjal, da »niso sposobni ločiti novih 
ukrepov za zavarovanje kapitalizma od tistega, čemur pravijo boljševizem«.15 
Podobno velja za programe povojne gospodarske prenove Evrope pod pokro-
viteljstvom ZDA: čeprav z razdelitvijo interesnih sfer po drugi svetovni vojni 
Sovjetska zveza ni predstavljala neposredne nevarnosti za kapitalistični zahod, 
pa bi moč delavskega razreda in levih strank, ki se je v drugi svetovni vojni 
zelo okrepila, predstavljala resno tveganje, če se materialni položaj delavskega 
razreda ne bi korenito izboljšal.16 Povojne pridobitve delavskega razreda so 
bile torej v veliki meri izbojevane v razrednem boju na svetovni ravni.

Rast BDP (v %) Rast BDP 
na prebivalca (v %)

Delež brezposelne 
delovne sile (v %)

1820–1870 2,2 1,0 /

1870–1913 2,5 1,4 4,5

1913–1950 1,9 1,2 7,3

1950–1973 4,9 3,8 3,0

Preglednica 1: Zgodovinska primerjava gospodarske rasti, rasti BDP na prebivalca in brezposelnosti v 

državah kapitalističnega zahoda. Vir: Andrew Glyn idr., The Rise and Fall of the Golden Age, pregl. 1. 

Keynes, »Am I a Liberal?«, v: Essays in Persuasion, Norton, New York in London, 1963, str. 327.

Prim. Philip Armstrong idr., Capitalism since 1945, Basil Blackwell, London in Cambridge, 1991, 

str. 72.
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Kot vidimo v preglednici 1, je v času povojne »zlate dobe kapitalizma« 
gospodarska rast v primerjavi z 19. in prvo polovico 20. stoletja dosegala 
izjemno visoke stopnje, vrste rezervne armade brezposelnih pa so se čedalje 
bolj redčile. Tega gospodarskega uspeha sicer ne moremo pripisati izključno 
keynesovskim makroekonomskim politikam. Visoke stopnje akumulacije 
kapitala na delavca in širitev fordističnih metod množične proizvodnje so 
omogočale hitro rast produktivnosti dela. Ker so realne plače naraščale soraz- 
merno z rastjo produktivnosti dela, je z rastjo proizvodnje naraščala tudi 
potrošnja, kar je zagotovilo rast trgov potrošnih dobrin in zagotavljalo raz-
mere za visoke ravni investicij. Investicije so omogočile realizacijo profitov, s 
tem pa so potrjevale profitna pričakovanja, kar je ugodno vplivalo na nadalj- 
nje investicijske odločitve. Poleg tega so države povečevale tudi preskrbo 
prebivalstva z javnimi dobrinami (predvsem zdravstvo in šolstvo, medtem 
ko je delež izdatkov za obrambo v BDP upadal), kar je predstavljalo do-
datno spodbudo na strani povpraševanja.17

KRITIKE KEYNESOVSKEGA PROJEKTA

Na kritike keynesovskega projekta ni bilo treba dolgo čakati. Ker sta tako 
neoliberalna kakor tudi leva teoretska kritika zakoličili teren, na katerem 
so se razvile pozicije v razrednih bojih druge polovice 20. stoletja, bomo v 
nadaljevanju povzeli temeljne poteze obeh kritik.

Neoliberalna stran je keynesovski projekt kritizirala na moralni ravni in 
na ravni, ki zadeva učinkovitost keynesovskih politik. Na moralni ravni je 
za neoliberalno kritiko sporna zlasti redistributivna vloga države blaginje, ki 
tvori sestavni del keynesovskega projekta. Če ljudi obravnavamo enako, trdi 
neoliberalna kritika, bo iz siceršnje različnosti med posamezniki neizogib-
no sledila neenakost; v enak položaj jih lahko spravimo le, če jih obravna-
vamo neenako.18 Poleg tega naj bi bile keynesovske politike neučinkovite, 
saj vnašajo motnje v delovanje tržnega mehanizma (Hayek), poleg tega pa 
gospodarski subjekti bodisi adaptivno (Friedman) bodisi racionalno (Lucas 

Prim. Armstrong idr., nav. delo, str. 117–128; prim. tudi Andrew Glyn idr., The Rise and Fall of the 

Golden Age, Cambridge Working Papers in Economics No. 884, University of Cambridge, 1988, 

str. 8–15.

Prim. Friedrich August von Hayek, The Constitution of Liberty, Routledge, London in New York, 

2006, str. 162; prim. tudi Milton in Rose Friedman, Capitalism and Freedom, The University of 

Chicago Press, Chicago in London, 1969, str. 161–166.
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in Sargent) prilagajajo svoja pričakovanja makroekonomski politiki in s tem 
izničujejo njene učinke, tako da je brezposelnost kratkoročno mogoče znižati 
le ob naraščajočih stopnjah inflacije ali pa celo zgolj z nepričakovanimi šoki v 
ekonomski (zlasti monetarni) politiki.19 Friedman je zato uvedel pojmovanje 
»naravne stopnje brezposelnosti«, do katere ob dani institucionalni strukturi 
trga dela samodejno pripelje delovanje tržnega mehanizma. »Naravno stop-
njo brezposelnosti« je po njegovem mnenju dolgoročno mogoče znižati le s 
strukturnimi reformami, torej z reformami institucij trga dela.20

Kritiko keynesovskega povojnega kapitalizma, ki je vzniknila na teoret-
ski levici, lahko najbolje razumemo skozi njen odnos do proletariata, ki 
kot revolucionarni subjekt v marksistični misli predstavlja Arhimedovo 
točko prevrata družbenih razmerij. Zdelo se je, da je revolucionarna narava 
delavskega razreda s keynesovskim razrednim kompromisom izgubljena. 
Kritika je dojela razsvetljenstvo keynesovske družbe kot sistem gospostva 
kalkulirajočega uma, védenja, katerega bistvo je tehnika obvladovanja ljudi 
in narave.21 Pridobitve, ki jih je delavskemu razredu priznal keynesovski 
projekt, denimo v obliki socialne države, je leva kritika navadno dojela skozi 
to ali ono različico maussovske logike daru,22 kjer si oblast (in kapital) s skr-
bjo za posameznika in omogočanjem lagodnega življenja zagotavlja njegovo 
privolitev v ohranjanje odnosov gospostva. V tem kontekstu je Marcuse 
izdelal koncept represivne desublimacije, medtem ko je Foucault govoril o 
novi pastoralni oblasti.23 Lacanovska kritika, ki v ljubljanski šoli psihoana-
lize še desetletja po propadu keynesovskega projekta nadaljuje s to usmeri-

Prim. Hayek, »Inflation, the Misdirection of Labour and Unemployment«, v: Chiaki Nishiyama in 

Kurt Leube (ur.): The Essence of Hayek, Hoover Institution Press, Stanford, 1984, str. 3–17; Fried-

man, »The Role of Monetary Policy«, The American Economic Review (Pittsburgh), let. 58, 1968, št. 1, 

str. 1–17; Robert Emerson Lucas in Thomas John Sargent, »After Keynesian Economics«, Quarterly 

Review (Minneapolis), let. 10, 1979, št. 1. 

Prim. Friedman, nav. delo, str. 8.

Prim. Max Horkheimer in Theodor W. Adorno, Dialektika razsvetljenstva, Studia humanitatis,  

Ljubljana, 2006, str. 18.

Za konceptualizacijo logike daru prim. Marcel Mauss, »Esej o daru: oblika menjave in razlogi 

zanjo v arhaičnih družbah«, v: isti, Esej o daru in drugi spisi, Studia humanitatis, Ljubljana, 1996, 

str. 7–157.

Prim. Herbert Marcuse, One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial So- 

ciety, Routledge, London in New York, 2007; Michel Foucault, »Subjekt in oblast: zakaj proučevati 

oblast: vprašanje subjekta«, v: Mladen Dolar (ur.): Vednost-oblast-subjekt, Krt, Ljubljana, 1991, str. 

103–120.
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tvijo kritike kapitalizma, si denimo še vedno prav rada daje opravka s kon-
ceptualizacijo nadomestkov užitka, s procesom, v katerem je v kapitalizmu 
užitku odvzeta njegova presežnost, torej njegov subverzivni moment, sámo 
uživanje pa je destilirano v vrednost, ki se kot taka lahko priključuje kapi-
talu, medtem ko posameznik (kot potrošnik) ostaja z užitkom priklenjen na 
odnose gospostva.24

Medtem ko je neoliberalna kritika keynesovskega projekta bolj ali manj 
ponavljala liberalno mantro kapitalističnega tržnega optimizma 19. stoletja, 
je položaj kritike, ki se je pojavila na teoretski levici, precej bolj zapleten. 
Keynesovski projekt je levi kritiki iztrgal iz rok standardne argumente 
marksistične kritike, ki merijo na razlastitev in revščino delavskega razreda. 
Zato se je kritika preusmerila od razrednega boja v politično-ekonomski 
sferi h kulturni kritiki, denimo kritiki kulturne industrije v frankfurtski 
šoli in kritiki potrošništva. S tem je po eni plati sicer izkrčila teren za nova 
družbena gibanja in boje, ki so izbruhnili v šestdesetih in sedemdesetih letih 
20. stoletja. Toda po drugi plati je bila cena za premestitev poudarka od 
razrednega boja v polju politične ekonomije na kulturno kritiko velikanska, 
saj je bilo, kot se je izkazalo v zadnjih desetletjih, kulturno kritiko dosti lažje 
vključiti v razmerja kapitalističnega gospostva kot pa disciplinirati prole-
tariat s koncesijami, ki jih je lahko ponudila družba izobilja.

KRIZA IN PROPAD KEYNESOVSKEGA PROJEKTA

Krizo keynesovskega projekta so zaznamovali razpad sistema iz Bretton 
Woodsa, rast cen surovin (zlasti nafte), stagflacija (sočasen pojav visoke in-
flacije in brezposelnosti), vznik novih družbenih gibanj ter študentski nemiri 
in delavski upori. Prvi trije problemi so bili tako ali drugače povezani z de-
lavskimi in študentskimi nemiri, ki so oteževali njihovo reševanje. Pritisk na 
dolar, ki je izhajal iz slabšanja trgovinske bilance ZDA in naraščanja ameriških 
investicij v tujino in je nazadnje pripeljal do razpada brettonwoodškega si-
stema,25 bi bilo sicer mogoče omejiti z višjimi obrestnimi merami v ZDA. 
Toda to bi poslabšalo gospodarsko stanje v ZDA in zaostrilo odnose med 

Lacanovsko kritiko potrošniškega kapitalizma in njeno vkoreninjenost v kritiko keynesovskega ka-

pitalizma smo podrobneje obravnavali v: Branko Bembič, »Dve teoriji kapitalističnega gospostva«, 

Teorija in praksa, let. 48, št. 1, str. 206–229.

Prim. Armstrong idr., nav. delo, str. 207–210; Ivan Ribnikar, Monetarna ekonomija II: mednarodni 

monetarni sistem, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 1999, str. 76–82.
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27

28

29

30

31

vlado in organiziranim delom na razgretem notranjepolitičnem prizorišču, 
ki so ga pretresali upori novih političnih gibanj.26 Podobno velja za naf-
tna šoka v sedemdesetih letih. Prvič, oslabljeni mednarodni položaj spričo 
vojaškega poloma v Vietnamu in domači nemiri, s katerimi se je srečevala 
ameriška vlada, so okrepili samozavest držav na Bližnjem vzhodu, da so na 
jomkipursko vojno odgovorile z naftnim embargom, kar je povišalo cene 
nafte.27 Drugič, ob počasnejši rasti realnih plač bi bilo mogoče izgube do-
hodka, ki so sledile iz prerazdelitve dohodka v korist državam proizvajalkam 
nafte, nadoknaditi v kakem letu, vendar pa organizirano delo, ki se je v 
razcvetu povojnih desetletij zelo okrepilo, tega ni bilo kar tako pripravljeno 
požreti.28 Inflacija, ki so jo poganjale predvsem plačne zahteve delavstva, je 
v sedemdesetih letih zato ostala visoka tudi potem, ko se je rast cen nafte 
umirila.29 Skratka, delavski boji so skupaj z boji novih družbenih gibanj 
igrali nadvse pomembno vlogo pri propadu keynesovskega projekta. 

Glede na vlogo, ki so jo odigrali delavski upori in nova družbena giban-
ja, je zanimiva njihova povezava s keynesovskim projektom. Pojava novih 
družbenih gibanj ne moremo obravnavati ločeno od uspehov keynesovskega 
projekta. Prvič, razvpiti premik v medgeneracijskih odnosih lahko navežemo 
na širitev storitev države blaginje, katere nepogrešljivi člen je bila tudi večja 
dostopnost visokošolskega izobraževanja ob hkratnem »psihosocialnem 
odlogu«, ki so ga uživale generacije mladih v razcvetu povojne »zlate dobe 
kapitalizma«. Prav ta »odlog« je v veliki meri omogočil kritični odnos mla-
dih do obstoječe fordistične delovne rutine.30 Drugič, ne le da mladim v 
šestdesetih letih ni bilo treba takoj po koncu otroštva iskati zaposlitve – sama 
zaposlitev je, kot se je posrečeno izrazil Hobsbawm, v šestdesetih postala 
»nekaj, kar se da dobiti kadarkoli in pustiti, kadarkoli se človeku zazdi, da 
bi rad šel za nekaj mesecev v Nepal«.31 Tretjič, v desetletja trajajočem povoj-
nem gospodarskem razcvetu, katerega sadov so bili – vsaj v materialnem 
smislu – deležni tudi najširši sloji prebivalstva, se je zdelo, da tradicionalna 

Prim. Giovanni Arrighi, Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century, Verso, London 

in New York, 2007, str. 127, 155.

Prim. Giovanni Arrighi idr., Antisystemic Movements, Verso, London in New York, 1989, str. 106–107.

Prim. Glyn idr., nav. delo, str. 72.

Prim. Armstrong idr., nav. delo, str. 254–255.

Prim. Rastko Močnik, Svetovno gospodarstvo in revolucionarna politika, /*cf, Ljubljana, 2006, str. 

35–44.

Eric Hobsbawm, Čas skrajnosti: svetovna zgodovina 1914–1991, Znanstveno in publicistično središče, 

Ljubljana, 2000, str. 328.
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vprašanja levice izgubljajo pomen. Boji, ki so jih bíla nova družbena giban-
ja, se zato niso odvijali na področju distribucije in materialne reprodukcije, 
znotraj institucij kolektivnih pogajanj oziroma na trgu dela, kot je veljalo 
za stranke tradicionalne levice.32 Poleg tega se je »stara levica« znašla pod 
udarom novih družbenih gibanj, ki so ji očitala, da ni izpolnila svojih zgo-
dovinskih obljub in je pozabila na tiste, ki so zatirani zaradi svoje rasne, 
spolne in etnične pripadnosti ter spolne usmerjenosti.33 Celo pridobitve, 
ki jih je izbojevala »stara levica«, so postale vprašljive: država blaginje na 
primer je postala tarča kritik, češ da je njena funkcija pravzaprav represivna 
in ideološka, saj po eni strani s svojo pogojevalno naravo vsiljuje priznavanje 
obstoječega »moralnega reda«, po drugi strani pa s svojimi intervencijami 
sugerira napačno idejo »razrednega sodelovanja in nepovezanosti ekonom-
skega ter političnega boja«.34

Socialne države, polne zaposlenosti in drugih izboljšav v materialnem 
položaju delavstva pa vendarle ne moremo obravnavati le kot koncesije, s 
katerimi je keynesovska družba izobilja nevtralizirala subverzivni potencial 
proletariata. Lahko bi celo trdili, da so bili učinki keynesovskega projekta 
diametralno nasprotni tistim, ki so mu jih očitali njegovi kritiki na levici. 
Kajti prav šestdeseta leta, torej čas, ko se je zdelo, da »ljudem še nikoli ni 
šlo tako dobro«, je bil obenem čas zaostrovanja delavskih bojev, ki jih od 
leta 1968 ni bilo mogoče več ustaviti. Najodmevnejši delavski upori so bili 
v Franciji, kjer se je delavski razred množično pridružil študentskim protes-
tom leta 1968, in tako imenovana vroča jesen v Italiji, vendar pa ti dogodki 
nikakor niso bili izjema, saj so stavke in upori v istem obdobju pretresali 
skorajda vsa evropska kapitalistična gospodarstva.35

Delavskih uporov, ki so izbruhnili v nasprotju s pričakovanji, na katerih 
je temeljil keynesovski konsenz, pa tudi v nasprotju s kritiko razrednega 
kompromisa, ki je v keynesovskem imperativu polne zaposlenosti in so-
cialni državi videla predvsem sredstvo nevtralizacije delavskega revolta, ne 
moremo razumeti brez artikulacije razmer kapitalistične discipline. Že ob 

Prim. Claus Offe, »Konkurenčna strankarska politika in keynesovska socialna država: dejavnika 

stabilnosti in dezorganizacije«, v: Matjaž Maček (ur.), Družbena moč in politična oblast: protislovja 

kapitalistične demokracije – razprave o politični sociologiji poznega kapitalizma, Delavska enotnost, 

Ljubljana, 1985, str. 130.

Prim. Immanuel Wallerstein, »Structural Crises«, New Left Review (London), 2010, (marec–april), 
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Prim. Armstrong idr., Capitalism since 1945, str. 192–207. 
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koncu 18. stoletja, ko se je v svoji razpravi A Dissertation on the Poor Laws 
Joseph Townsend spraševal po razmerah discipline v družbeni ureditvi, ki 
predpostavlja formalno svobodo posameznika, je poudaril pomen deprivacije 
in revščine: »Lakota bo ukrotila tudi najbolj divje zveri ter naučila spodob-
nosti in olike, poslušnosti in pokornosti tudi tiste najbolj surove, svojeglave in 
sprevržene.«36 Toda socialna država, ta hkrati represivna in ideološka institu-
cija, in družba izobilja, ki naj bi z ničevimi zadovoljitvami delavca držala v 
odvisnosti in ga spreminjala v pasivnega potrošnika, vendarle odpravljata ma-
terialno deprivacijo in potemtakem krhata razmere kapitalistične discipline.

Še bolj uničujoča za kapitalistično disciplino pa je bila keynesovska polna 
zaposlenost. Za Marxa je v kapitalistični produkcijski način vgrajena varo-
valka v obliki rezervne armade brezposelnega industrijskega proletariata, 
ki kapital ščiti pred delavsko močjo: ko tempo akumulacije naraste, rezer-
vna armada pa začne usihati, začnejo spričo pomanjkanja delovne sile, ki 
je pripravljena v vsakršnih razmerah delati za kakršno koli plačilo, mezde 
naraščati in pritiskati na profite. Vendar pa ob upadanju profitov opeša tudi 
tempo akumulacije, ob šibkejši akumulaciji (tj. nižjih ravneh investicij) pa 
spet začnejo naraščati kohorte brezposelnih.37 Toda keynesovska polna za-
poslenost pomeni ravno odpravo rezervne armade, zaradi česar »odpuščanje 
ne more več igrati vloge disciplinskega ukrepa«.38 Medtem ko je hitra aku-
mulacija v prvi polovici šestdesetih let rezerve delovne sile ob hitri rasti 
produktivnosti v kmetijstvu še lahko črpala s kmečkih področij, pa je v dru-
gi polovici šestdesetih let na trgu skorajda zmanjkalo brezposelne delovne 
sile: konec šestdesetih let situacija, ko je bilo na trgu dela razpisanih več 
delovnih mest, kakor je bilo brezposelnih iskalcev zaposlitve, ni bila nobena 
posebnost.39 Posledice delavskih uporov so bile za kapital uničujoče, saj se 
je povečal mezdni delež oziroma skrčil delež profitov v BDP, kar z drugimi 
besedami pomeni, da je stopnja eksploatacije upadla.

Uspeh keynesovskega projekta je tako hkrati pripeljal do njegove krize: 
po eni plati je ustvaril materialne razmere, ki so mladim omogočile nov, 
kritični pogled na svet, v katerem materialne pridobitve keynesovskega pro-

Joseph Townsend, A Dissertation on the Poor Laws, 1786, dostopno na http://socserv.mcmaster.

ca/econ/ugcm/3ll3/townsend/poorlaw.html.

Prim. Marx, nav. delo, str. 699–702. 

Kalecki, »Political Aspects of Full Employment«, str. 351.
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40

jekta niso postale le samoumevne, temveč so bile dojete kot spone, ki služijo 
vzdrževanju hlapčevskih odnosov. Zato tudi zahtev novih političnih gibanj 
ni bilo mogoče reševati znotraj standardnih mehanizmov keynesovskega ka-
pitalizma. Po drugi plati pa je uspeh keynesovskega projekta okrepil položaj 
proletariata v razrednem boju, kar je razkrojilo kapitalistično disciplino in 
uničujoče vplivalo na profite. Če smo pri obravnavi sprememb in institucij, 
ki jih je v zahodni kapitalizem vpeljal keynesovski projekt, trdili, da ta na 
mesto subjekta postavlja družbo, pa način razpada tega projekta kaže, da v 
kapitalizmu ne obstaja družba kot harmonična celota z enotno določenimi 
cilji. Kapitalistični odgovor na krizo keynesovskega projekta priča o tem, 
da je temeljna razpoka, po kateri se je razklala keynesovska družba, prav 
razredni boj na ekonomskem področju, ki ga, v nasprotju z obravnavanimi 
kritikami na levici, ni bilo mogoče nevtralizirati s koncesijami keynesovske 
družbe izobilja. Vendar pa je sam uspeh keynesovskega projekta premaknil 
težišče družbenih bojev stran od vprašanj materialne reprodukcije in dis-
tribucije, s čimer je pripravil teren za razcep med »staro levico« in novimi 
družbenimi gibanji.40 Ta razcep je omogočil, da je kapitalistični razred ob 
pomoči države na težave keynesovskega projekta po eni strani odgovoril z 
represijo proletariata, po drugi strani pa s progresivno subsumpcijo zahtev 
novih družbenih gibanj pod razmere kapitalističnega gospostva.

NEOLIBERALNA OBNOVA »ZDRAVIH TEMELJEV« 
KAPITALISTIČNEGA GOSPODARSTVA

Kapitalistični sistem je na krizo – skladno z razcepom na levici – odgovoril 
na dveh ravneh. Zahteve novih političnih gibanj so bile v veliki meri spre-
jete. Pridobitve, ki so jih ta gibanja izbojevala v zadnjih nekaj desetletjih, 
nikakor niso zanemarljive – pomislimo le na realne možnosti istospolnih 
porok, ki so ponekod tudi že dejanskost, na izvolitev temnopoltega pred-
sednika v ZDA ali pa na rastočo ozaveščenost o potrebi po zaščiti naravnega 
okolja. To zagotovo niso zanemarljivi dosežki. Toda medtem ko so se, kot 

Razcep na levici v trenutku njenega zmagoslavja bi lahko povzeli s Heglovimi besedami: »Kaka stran-

ka se šele s tem potrdi kot zmagovalka, da razpade na dve stranki; zakaj v tem kaže, da princip, ki ga 

je pobijala, poseduje na sebi sami, in je potemtakem odpravila enostranost, v kateri je prej nastopala. 

Interes, katerega si je prej delila med seboj in tisto drugo, pade zdaj povsem vanjo in pozabi tisto dru-

go, ker v tej sami najde nasprotje, ki jo zaposluje.« (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologija 

duha, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana, 1998, str. 294.)
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opaža Crotty, od sedemdesetih let skupine, kot so gibanja za pravice žensk 
in okoljevarstvena gibanja, močno okrepile, se ni nobeno od teh gibanj 
s tako energijo in učinkovitostjo posvečalo ekonomskim interesom tistih 
na dnu dohodkovne lestvice, kot je to počelo organizirano delo, ki je bilo 
v zadnjih desetletjih močno poraženo.41 Nova levica je v svoje programe 
sicer prevzela veliko zahtev, ki so jih postavila nova družbena gibanja na 
levici,42 a je hkrati pristala na neoliberalno ureditev kapitalističnega gospo-
darstva.43

Moč organiziranega dela je bila v razrednih bojih, v katerih je bila razrešena 
kriza keynesovskega projekta, najprej zlomljena z visokimi obrestnimi 
merami, s katerimi so se centralne banke spopadle z inflacijo konec sedem-
desetih in v začetku osemdesetih let 20. stoletja, saj je bila s tem ponovno 
ustvarjena rezervna armada brezposelnih, ki je disciplinirala proletariat 
in omejila plačne zahteve.44 Konsolidacija javnih financ je predstavljala 
trši oreh kot inflacija. Javnofinančni primanjkljaji kljub keynesovskemu 
poudarku na aktivni fiskalni politiki niso bili značilni za obdobje keynes-
ovskega projekta, saj je bila državna potrošnja financirana z davki, tako da 
so se primanjkljaji pojavili šele s krizo sedemdesetih let, eksplodirali pa so 
v osemdesetih letih 20. stoletja, ko je gospodarska rast zastala, hkrati pa 
so se znižale tudi davčne stopnje.45 Visoke realne obrestne mere so pred-
stavljale dodatno breme za javne finance.46 V drugi polovici devetdesetih 
let so obrestne mere upadle, tako da so ZDA v zadnjih letih Clintonovega 
mandata beležile javnofinančne presežke, ki pa so se z Bushevimi rezi v 
davke (od katerih so imeli največjo korist najbogatejši sloji) spet spreme-

James Crotty, The Great Austerity War: What Caused the Deficit Crisis and Who Should Pay to Fix it?, 

Working Paper Series 260, PERI, University of Massachusetts, junij 2011, dosegljivo na http://www.

peri.umass.edu/fileadmin/pdf/working_papers/working_papers_251-300/WP260.pdf. 

Prim. npr. Anthony Giddens, Tretja pot: obnova socialne demokracije, Orbis, Ljubljana, 2000.

Prim. Philip Arestis in Malcolm Sawyer, »Neoliberalism and the Third Way«, v: Alfredo Saad-Filho in 

Deborah Johnston (ur.), Neoliberalism: A Critical Reader, Pluto Press, London in Ann Arbor, 2005, 
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Press, Oxford in New York, 2006, str. 25–32.

Prim. Crotty, nav. delo, str. 14.
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nili v velike primanjkljaje. Javnofinančne primanjkljaje so s pridom izko-
ristili desničarski strategi, ki so rast ameriškega javnega dolga uporabili 
kot argument za reze v domnevno preveč radodarne programe socialne 
države.47

Skladno s protiinflacijsko usmerjeno makroekonomsko politiko in sta-
liščem, da je raven brezposelnosti odvisna predvsem od institucionalne 
strukture trga dela (kar je bila že Friedmanova teza), je prevladal trend 
v smeri fleksibilizacije trga dela. Zlasti na evropski celini naj bi visoka 
brezposelnost izhajala predvsem z rigidnega trga dela, kjer zaposlovanje 
ovirajo visoka obdavčitev dela, premajhna plačna disperzija, visoke ravni 
minimalnih plač, zakonska zaščita delovnih mest, radodarna nadomestila 
za brezposelnost itd.48 Do velikih sprememb je prišlo na področju industrij-
skih odnosov, vendar pa so tu opazne razlike med liberalnimi gospodarstvi 
ZDA in Velike Britanije na eni in tako imenovanimi koordiniranimi gos-
podarstvi evropske celine na drugi strani. Medtem ko je v prvih prišlo do 
deregulacije, decentralizacije in dekolektivizacije industrijskih odnosov, s 
čimer je bila neposredno napadena moč sindikatov, je večina koordiniranih 
gospodarstev celinske Evrope ohranila določeno stopnjo koordinacije kole-
ktivnih pogajanj na panožni ravni.49 Ohranjanje institucionalnih zmo-
gljivosti za koordinacijo plačnih pogajanj naj bi po eni strani reduciralo 
distribucijske konflikte v podjetjih, po drugi pa pustilo pri življenju kole-
ktivni subjekt,50 na katerega lahko centralna banka naslovi grožnje z za-
ostrovanjem monetarne politike v primeru plačne eskalacije, kar naj bi 
zmanjšalo potrebo po zaostrovanju monetarne politike.51 Ne glede na to pa 
sta najprej nemška centralna banka in pozneje Evropska centralna banka 
vseskozi vodili konzervativno monetarno politiko, ki je z vzdrževanjem 

Crotty, nav. delo, str. 21–22.
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sity Press, Oxford in New York, 2003, str. 71–103.
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velike armade brezposelnih učinkovito krotila plačne zahteve delavstva. 
Drugače povedano, medtem ko je bila v liberalnih gospodarstvih ZDA in 
Velike Britanije moč organiziranega dela neposredno napadena, je kljub 
določeni kontinuiteti institucij na področju industrijskih odnosov spričo 
institucionalne arhitekture EU – kjer fiskalna politika na centralni ravni 
praktično ne obstaja, nacionalne fiskalne politike so omejene z določili 
Pakta za stabilnost in rast, monetarna politika je (v evroobmočju) centrali-
zirana in izrazito konzervativna, pretok kapitala pa prost – trg dela postal 
ključna institucija, preko katere se lahko gospodarstvo prilagodi šokom in 
izboljša svojo konkurenčnost.

Liberalizacija mednarodne trgovine in kapitalskih tokov sta ob podvo-
jitvi globalne delovne sile, do katere je prišlo z vstopom socialističnih 
(Kitajska) ali nekdanjih socialističnih držav v globalno kapitalistično gos-
podarstvo, prav tako uničujoče vplivala na položaj proletariata v zahod-
nih kapitalističnih gospodarstvih. Medtem ko so se nekoč dobro plačana 
delovna mesta v predelovalni industriji, kjer so bili sindikati najmočnejši, 
preselila v azijske potilnice, so jih le delno nadomestila prekarna delovna 
mesta v storitvenem sektorju.52 Globalna realokacija industrijske proizvod-
nje je sicer najhuje prizadela nizkokvalificirano delovno silo, v zadnjem 
času pa pritiske globalne konkurence vse bolj občuti tudi višje izobražena 
delovna sila.53

Z neoliberalno ofenzivo, s katero je pobudo v razrednem boju prevzel ka-
pital, se je pod udarom znašla tudi socialna država. Spremembe na področju 
socialne politike lahko opišemo kot zasuk od bolj ali manj brezpogojne 
države blaginje, ki temelji na državljanskem načelu vključenosti in deko-
modifikaciji posameznika v razmerju do trga, k pogojevani državi blaginje. 
Ugodnosti iz naslova socialne države so čedalje bolj določane s »sprejem-
ljivim vedenjem« posameznika, zlasti z njegovo pripravljenostjo na aktivno 
participacijo na trgu dela in s strani države oblikovanimi »priložnostmi« 
za povečevanje zaposljivosti. Premik k »aktivacijski socialni« politiki zato 
lahko razumemo kot premik od temeljnih pravic, ki jih zagotavlja socialna 
blaginja, k temeljnim dolžnostim posameznika; kot premik od družbene 
solidarnosti k odgovornosti posameznika; od varnosti pred tveganji k 
pripravljenosti na spremembe, pri čemer breme tveganja, ki ga prinašajo 
spremembe, v največji meri pade na ramena delovne sile.54

Prim. Glyn idr., nav. delo, str. 109–112.
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Sl ika  1 :  Delež  p lač  v  BDP v izbranih državah kapi ta l i s t ičnega zahoda (pet le tno drseče  povpreč je) . 

Vir :  AMECO.

Neoliberalna restavracija je bila zelo uspešna v napadu na moč delavske-
ga razreda. Slika 1, ki prikazuje mezdne deleže v BDP šestih izbranih 
kapitalističnih gospodarstvih, nazorno kaže ta uspeh. Mezdni deleži so 
od sedemdesetih let, ko so dosegli najvišje ravni v povojnem obdobju, ob 
siceršnjih cikličnih nihanjih upadli v vseh opazovanih državah, stopnja 
izkoriščanja delovne sile pa se je povečala. 

SUBSUMPCIJA NEEKONOMSKIH VIDIKOV 
DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA POD LOGIKO 

KAPITALISTIČNIH ODNOSOV

Poleg pravkar naštetih sprememb, ki bi jih lahko, kolikor preko izničenja 
povojnih pridobitev merijo predvsem na represijo proletariata, označili kot 
negativne ukrepe, pa ne smemo spregledati »pozitivnih« ukrepov, ki jih v zad-
njih desetletjih uporabljajo vlade. Ker se je z večjo vpetostjo držav v globalne 
gospodarske tokove zmanjšala sposobnost držav, da bi z makroekonomski-
mi politikami nadzorovale gospodarstvo, se te zatekajo k ukrepom na strani 

Prim. Anja Kopač, Aktivacija – obrat v socialni politiki, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2004, 

str. 29–31 in 153–155.
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ponudbe, s katerimi naj bi pritegnile kapital in pospeševale konkurenčnost 
gospodarstva. Pri tem gre za širok spekter ukrepov, od promocije družbe 
znanja in vlaganj v človeški kapital, ki naj bi izboljšala kvaliteto ponudbe 
delovne sile, do podpore podjetništvu in ustvarjanja podjetniškega okolja. 
Ti ukrepi pogosto merijo na subsumpcijo vidikov družbenega življenja, ki 
tradicionalno sicer niso bili neposredno vezani na gospodarstvo, pod raz-
mere kapitalistične produkcije. Tako se, recimo, izobraževalni proces prila-
gaja potrebam gospodarstva; od šol in univerz se pričakuje, da bodo ustva-
rile podjetniške subjekte. Če je izobraževanje v »zlati dobi kapitalizma« po-
leg zagotavljanja reprodukcije delovne sile vendarle tudi zagotavljalo pravico 
do razvoja posameznikovih sposobnosti po njegovi izbiri, kar je v povezavi 
s »psihosocialnim odlogom« mladim omogočilo kritični pogled na družbo, 
danes nastopa predvsem kot dejavnik akumulacije človeškega kapitala in 
konkurenčnosti kapitalističnega gospodarstva.55

Celo same družbene vrednote je mogoče uzreti skozi perspektivo kon-
kurenčnosti. Ko denimo Evropska komisija v svojih poročilih toži nad kul-
turo, ki naj bi bila »preveč previdna v odnosu do tveganja«,56 kar naj bi 
slabo vplivalo na inovacije, si prizadeva za krepitev »podjetniške kulture«57 
in »podjetniškega ravnanja«,58 implicitno zahteva, da se vrednote oziro-
ma kultura evropske družbe prilagodijo zahtevam globalne konkurence. 
Tudi tukaj smo priče popolnemu zasuku v razmerju do keynesovske 
perspektive: če je keynesovski projekt zahteval, da država prevzame nad-
zor nad kapitalističnim gospodarstvom in njegovo delovanje prilagodi 
družbenim vrednotam, morajo danes vrednote družbe ustrezati potrebam 
kapitalističnega gospodarstva.

Ko določeno gospodarstvo razvije določeno panogo pred drugimi gospo-
darstvi, ga slednja težje dohitijo na področju, kjer je že razvilo konkurenčne 
prednosti.59 Pri doseganju teh prednosti igrajo pomembno vlogo grozdenje 
podjetij v industrijskih okrožjih oziroma s tem povezane ekonomije aglo-
meracije, ki izhajajo z lokalnega trga dela in usposobljenosti delovne sile, 
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bližine lokalnih dobaviteljev in odjemalcev, skupne infrastrukture, pa tudi 
iz izmenjave informacij, razumevanja potreb odjemalcev, specifičnih znanj 
in razširjenosti ter poznavanja tehnologije. Ustvarjanje takšnega okolja 
pa zahteva razvoj socialnega kapitala oziroma neformalnih (partnerskih) 
odnosov.60 Zato poskušajo oblasti vzpostaviti niz institucij (denimo forume 
za skupno odločanje), ki povezujejo lokalne akterje oziroma deležnike in 
povečujejo zaupanje ter krepijo vezi v skupnosti. Vendar pa nas govor o 
partnerstvu in zaupanju ne sme zavesti: »skupnost« in »zaupanje« niso v 
tem diskurzu noben smoter na sebi, ampak odraz dejstva, da je tudi sama 
kakovost medčloveških odnosov postala sredstvo za doseganje globalne 
konkurenčnosti.

VPRAŠANJE SUBJEKTA V NEOLIBERALNEM 
KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU

Zlom moči proletariata v razrednih bojih od osemdesetih let dalje je ustva-
ril razmere, v katerih se mora delovna sila nenehno prilagajati zahtevam 
svetovnega kapitalističnega gospodarstva. Podobno velja za državo, ki je bila 
potisnjena v položaj, ki je analogen položaju podjetnika: če noče tvegati 
zaostanka v globalnem konkurenčnem boju, mora skrbeti za akumulacijo 
kapitala na svojem ozemlju, kar pomeni, da mora kapitalu ponuditi institu-
cionalno in gospodarsko infrastrukturo za uspešno izkoriščanje primerno 
usposobljene delovne sile. V tem okviru ni nobenega prostora za kakršen 
koli družbeni projekt, ki ne sledi zahtevam konkurenčnosti gospodarstva. 
Mesto subjekta oziroma gibala družbenih sprememb je tako (spet) zavzel 
kapital, pri čemer izstopa vloga finančnega kapitala. V tem kontekstu lahko 
govorimo o financializaciji gospodarstva. 

V luči odnosov med delom in kapitalom v podjetjih je pomembno vlogo 
v razrednih bojih odigral pohod doktrine »vrednosti za delničarje«. V ZDA 
in Veliki Britaniji so vlagatelji s povečevanjem transparentnosti na trgu ka-
pitala in z večjo zakonsko zaščito malih delničarjev odkrili, da lahko preko 
trga kapitala učinkoviteje nadzorujejo uprave podjetij s pomočjo sovražnih 
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prevzemov. Tako se je najprej v ZDA razvil in v osemdesetih letih dosegel 
vrhunec tako imenovani trg za korporativni nadzor, ki delničarjem zago-
tavlja večji nadzor nad podjetji. Nizke cene delnic namreč privlačijo poten-
cialne prevzemnike, ki zanje ponujajo višjo ceno in po uspešnem prevzemu 
postavijo novo upravo, ta pa naj bi – z vidika delničarjev – bolje upravljala 
s podjetjem. Na ta način so delničarji dobili v roke močan vzvod, s katerim 
lahko disciplinirajo uprave in jih prisilijo k upoštevanju njihovih interesov, 
torej interesov finančnega kapitala, ki zahteva rast cen delnic oziroma vi-
soke donose na vloženi kapital.61 Uprave so ta pritisk prenesle na delovno 
silo. Kot poudarja Daniel Cohen, je »finančna revolucija osemdesetih let ... 
ustvarila vrednost s tem, da je izničila številne implicitne dogovore«.62 Upra-
ve podjetij so se na pritiske s finančnih trgov odzvale s prestrukturiranjem 
podjetij, s čimer so poskušale povečati donose na kapital. Nemška politična 
ekonomistka Petra Dünhaupt denimo kaže, da je upad deležev plač tako v 
Nemčiji kakor tudi v ZDA tesno sledil liberalizaciji in deregulaciji finančnih 
trgov ter povečevanju deleža nacionalnega dohodka, ki si ga prisvaja razred 
rentnikov.63

Konceptualizacijo konkurenčnih pritiskov na podjetja in posledično na 
delovno silo, ki jih kritika financializacije kot zmagoslavja doktrine »vred-
nosti za delničarje« izpeljuje iz okrepljene in spremenjene vloge trgov kapi-
tala, sta generalizirala Dick Bryan in Michael Rafferty, ki sta v analizo priteg-
nila izvedene finančne instrumente. Ti po njunem mnenju predstavljajo 
novo obliko denarja, in sicer globalnega zasebnega blagovnega denarja, saj je 
njihova poglavitna funkcija nenehno zagotavljanje soizmerljivosti različnih 
delov kapitala v prostoru in času: izvedeni finančni instrumenti so meta-
blago, ki »absorbira diskontinuiteto vrednosti v prostoru in času«.64 S tem 
izvedeni finančni instrumenti zaostrujejo konkurenčni boj med različnimi 
deli kapitala, saj omogočajo, da hitro ugotovimo, kdaj je kak del kapitala, in 
to v kakršni koli obliki kjer koli v času ali prostoru, precenjen ali podcen-
jen. To nenehno in kontinuirano vrednotenje konkurenčnih delov kapitala 
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izpostavlja delovno silo močnim pritiskom, saj lahko kapital, ki se sooča z 
okrepljeno in vseprisotno konkurenco na trgih blaga in denarja (tj. v sferi 
cirkulacije), pride do konkurenčnih prednosti le še v sferi produkcije.65

Na tej ravni se torej srečujemo z (individualnimi) kapitali kot subjekti v 
medsebojnem konkurenčnem boju. Z zaostrovanjem tega konkurenčnega 
boja je kapital (kot družbeni odnos) uveljavil svojo logiko vrednosti zaradi 
vrednosti in si popolnoma podredil institucijo podjetja: če so ta v povoj-
nih desetletjih »zlate dobe« pogosto maksimirala dolgoročno rast in gojila 
dolgoročne odnose z zaposlenimi, je s financializacijo določujoči motiv 
podjetij postal (kratkoročni) profit za delničarje.

S financializacijo pa so se spremenili tudi odnosi na makroekonomski rav-
ni. Potem ko je neoliberalna restavracija »zdravih kapitalističnih odnosov« 
fleksibilizirala trg dela in uveljavila logiko, po kateri se mora gospodarstvo 
prilagajati spremembam v okolju s spremembami delavskih plač in obsegom 
zaposlenosti, prekarni dohodki delovne sile ne morejo več zagotavljati trdne 
podlage za rast potrošnje, ki bi zagotavljala rast trgov in s tem upravičevala 
investicije, kot jih je v času »zlate dobe kapitalizma«. Zato pa je v financiali-
ziranem gospodarstvu povpraševanje delavskih množic tesneje povezano s 
finančnimi in nepremičninskimi trgi. Dostop do kreditov je lažji, hkrati 
pa na odločitve gospodinjstev o potrošnji in varčevanju vpliva tudi doga-
janje na finančnih trgih (zlasti na trgu kapitala in na nepremičninskem 
trgu), saj se z desocializacijo tveganj, ki jih je v keynesovskem projektu nase 
prevzela država blaginje (npr. zdravstveno, pokojninsko zavarovanje ipd.), 
in z uveljavljanjem »družbe lastnikov« (ang. ownership society) povečuje 
izpostavljenost gospodinjstev dogajanju na teh trgih. Rast cen delnic (ki 
jo zahteva doktrina »vrednosti za delničarje«) in/ali nepremičnin denimo 
poveča finančno vrednost premoženja gospodinjstev in jih spodbudi k 
večjim izdatkom za potrošnjo (gre za t. i. premoženjski učinek), obenem pa 
se s povečanjem vrednosti premoženja poveča tudi njihova kreditna sposob-
nost.66 Rast potrošnega povpraševanja, ki je dodatno podprto s svežimi 
krediti, tako potrdi profitna pričakovanja in sproži nadaljnjo rast vrednosti 
premoženja.67 Podobno velja tudi za odnos med dogajanji na kapitalskih 

Prim. prav tam, str. 176.

Za razlago vzajemnega odnosa med obsegom izdanih kreditov in cenami premoženja prim. Paul 

Ramskogler, »Credit Money, Collateral and the Solvency of Banks: A Post Keynesian Analysis of 

Credit Market Failures«, Review of Political Economy (Abingdon), let. 23, 2011, št. 1, str. 69–79.

Prim. Robert Boyer, »Is a Finance-led growth regime a viable alternative to Fordism? A preliminary 

analysis«, Economy and Society (Abingdon), let. 29, 2000, št. 1, str. 111–145.
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trgih in kreditiranjem podjetij. Banke, ki so opustile tradicionalni model 
poslovanja, v katerem so kreditno sposobnost podjetij ocenjevale na podlagi 
dobrega poznavanja kreditojemalcev, do katerega so prišle na podlagi tesnih 
in dolgoročnih odnosov s podjetji, se zdaj pogosto opirajo na modele, s 
katerimi ocenjujejo različne vrste tveganja. Ti modeli se pogosto opirajo na 
gibanje cen delnic podjetij,68 kar predstavlja kanal, po katerem je izdajanje 
kreditov povezano z dogajanjem na trgih kapitala. 

Ta, nova vloga finančnih trgov spreminja koordinate, znotraj katerih se 
odvijajo razredni boji. Prvič, kot opozarja Marazzi, je v ZDA z razmahom 
pokojninskih programov na podlagi določenih prispevkov (ang. defined con-
tribution plans), ki dajejo prednost delnicam pred obveznicami, prišlo do 
preoblikovanja fordističnega odnosa med delom in kapitalom, saj so delavci 
(kot delničarji) preko trgov kapitala, paradoksalno, povezani tudi s prestruk-
turiranjem podjetij skladno z doktrino vrednosti za delničarje, ki v zasle-
dovanju kratkoročnih profitov plače obravnava kot spremenljivko, s pomočjo 
katere je pogosto najlažje doseči znižanje stroškov in povečanje donosov na 
vloženi kapital, ki tvori podlago za delavske pokojnine.69 Drugič, glede na 
pomen, ki ga ima finančni sektor v gospodarstvu, so centralne banke in 
vlade pripravljene varnostno mrežo, ki jo v imenu globalne konkurenčnosti 
vse bolj odrekajo proletariatu, razširiti na finančni sektor. To se je pokazalo 
tako v borznem zlomu tako imenovanega dot-com mehurčka, ko je ameriška 
centralna banka hitela reševati trg kapitala z agresivnim znižanjem obrestnih 
mer (t. i. Greenspan put),70 kakor tudi v zadnji finančni krizi, ko so države 
na evropskem obrobju po dragem reševanju krize, ki je nastala na finančnih 
trgih, klonile pod težo dolgov, nato pa spričo nemira na taistih finančnih 
trgih sprejele ostre reze v socialne programe in druge javne izdatke, da bi se 
izognile bankrotu in pomirile finančne trge. 

Eden takih modelov je denimo strukturni model, ki ga je izdelalo podjetje Moody’s. Prim. Peter 

Crosby in Jeffrey Bohn, Modeling Default Risk, Moody’s KMV, 2003.

Prim. Christian Marazzi, Capital and Language: From the New Economy to the War Economy, 

Semiotext(e), Los Angeles, 2008, str. 36–40.

Steve Kim iz podjetja Merrill Lynch je implicitno zagotovilo za vrednost premoženja, ki ga ameriška 

centralna banka daje lastnikom delnic, povzel z naslednjimi besedami: »Izvršilna cena prodajne opcije 

(ang. the strike of the put) se ponovno nastavi vsakič, ko se trg dvigne. Če se, recimo, v nekem letu trg 

dvigne za 20 odstotkov in nato pade za 20 odstotkov, bo Fed reagirala na 20-odstotno znižanje, ne 

pa tudi na 20-odstotno povišanje, ki je pripeljalo do padca.« (Nav. po: Robert Parenteau, »The Late 

1990’s US Bubble: Financialization in the Extreme«, v: Gerald A. Epstein (ur.), Financialization and 

the World Economy, Edward Elgar, Cheltenham, 2005, str. 143–144.)
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Kapital je s prevlado finančnih trgov tako dokončno obnovil svojo 
politično moč in se vzpostavil kot subjekt družbenih procesov. Pri tem je 
treba pripomniti, da je vrednost papirjev, s katerimi se trguje na finančnih 
trgih, sicer res le anticipirana presežna vrednost,71 ki jo kapital v procesu 
produkcije iztiska iz delovne sile, toda prav kolikor je zgolj anticipirana, se 
spreminja s pričakovanji finančne skupnosti, ki so določena avtoreferenčno: 
mnenje trga je v zadnji instanci mnenje trga o mnenju trga.72 Po eni strani 
je na finančnih trgih, kot piše Marx, »fetiš izdelan popolnoma čisto: vred-
nost, ki sama sebe povečuje, denar, ki rodi denar, in v tej obliki ni na njem 
več nobenega sledu njegovega nastanka«.73 Po drugi strani pa ima ta fetiš, 
avtonomna vrednost, torej to, kar smo z Marxom imenovali vrednost kot 
subjekt, še kako realne učinke, saj nastopa kot tista najbolj objektivna, 
zavezujoča realnost, ki določa življenje celotne družbe. 

SKLEP

V prispevku smo pokazali, da je keynesovski projekt predstavljal poskus 
vzpostavitve družbe kot subjekta in jo s tem iztrgati slepi logiki kapitala, 
katere gibalo je produkcija vrednosti zaradi vrednosti. Ta poskus je spodle-
tel prav zaradi posledic svojega uspeha, saj je namesto pomiritve razred-
nega boja pripeljal do njegove eskalacije. S te perspektive se, prvič, postavlja 
vprašanje obnovitve keynesovskega projekta po uničujoči krizi, ki zadnjih 
nekaj let pretresa zahodna kapitalistična gospodarstva, kar sicer zagovarjajo 
ekonomisti keynesovske provenience. Ker je keynesovski projekt poskušal 
vzpostaviti družbo kot subjekt, ki sledi svojim avtonomno določenim ciljem, 
ne da bi ob tem odpravil kapitalistične odnose, je keynesovska družba izo-
bilja razpadla prav po črti razrednega boja. Verodostojna strategija levice 
bo morala zato v prihodnosti vsebovati resnejši premislek o spoprijemu s 

Moment anticipacije tukaj ne zadeva zgolj uspešne ekstrakcije presežne vrednosti v sferi produkcije in 

njene realizacije v sferi cirkulacije, temveč še bolj sámo anticipacijo gibanja cen vrednostnih papirjev. 

Kot je dejal že Keynes: »Ni namreč smiselno za 25 enot kupiti naložbe, o kateri menite, da bi njen 

pravi prihodnji donos moral znašati 30, če hkrati mislite, da jo bo trg čez tri mesece vrednotil z 20.« 

(Keynes, Splošna teorija, str. 158.)

Prim. André Orléan, The self-referential hypothesis in finance, 2005, dosegljivo na http://www.paris-

schoolofeconomics.com/orlean-andre/depot/publi/CHA2005tSELF.pdf.

Karl Marx, Kapital: kritika politične ekonomije 3: celotni proces kapitalistične produkcije, Cankarjeva 

založba, Ljubljana, 1973, str. 440.
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kapitalističnimi razmerji oziroma o njihovi odpravi. Drugič, odgovor kapi-
tala in kapitalistične države na razredne boje iz šestdesetih in sedemdesetih 
let 20. stoletja je jasno pokazal, da razrednega boja v politično-ekonomski 
sferi ne more nadomestiti kulturna kritika kapitalizma. V nasprotju s kul-
turno kritiko keynesovskega projekta, ki je v slednjem videla sistem admini-
strativnega gospostva, ki lahko z liberalnimi koncesijami nevtralizira razredni 
boj, je kapitalistični odgovor na zagato keynesovskega projekta pokazal, da 
je zahteve kulturne kritike mogoče sprejeti, ne da bi s tem bistveno okrnili 
kapitalistična razmerja, medtem ko krepitev politične in ekonomske moči 
proletariata uničujoče vpliva na kapitalistično disciplino. Tretjič, kolikor ka-
pital kot avtonomna vrednost, torej vrednost kot subjekt, vse družbene cilje 
in vrednote podreja imperativu akumulacije, razredni boj presega vprašanja 
distribucije in materialnega položaja delavskega razreda ter predstavlja 
nepogrešljivi del današnjih emancipacijskih družbenih bojev.
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MILETA MIJATOVIĆ

RAD 

Jedan džul je rad 
Koji izvrši sila 
Od jednog njutna 
Na putu od jednog metra 
Na drugi način predstavljen: 
Jedan džul predstavlja i rad 
Potreban da se na površini supermarketa podigne masa od 
oko 102 g. 
(npr. čokolada) za jedan metar 
Rad je prenos energije iz jednog sistema u drugi 
Ti si jedan sistem, a oni su drugi 
Rad se može računati i kao proizvod snage i vremena 
Ti imaš snage i vremena 
Ponestaje ti snage 
Ponestaje ti vremena 
Stiže zamena 
Jer je njima potrebna snaga 
Nepromenljiva tokom vremena. 
Dolaze zajebana vremena 
Hiljade i hiljade džula 
Svake sekunde 
Jedan džul 
Proizvede mašina od jednog vata 
Ako je sila konstantna 
Kolika vam je plata 
Kolika vam je rata
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DELO

En džul je delo
Ki ga opravi sila
Enega newtona
Na poti enega metra
Drugače predstavljeno:
En džul predstavlja tudi delo
Potrebno, da na površini supermarketa dvignemo maso
Okoli 102 g
(Npr. čokolado) za en meter
Delo je prenos energije iz enega sistema v drugega
Ti si en sistem, oni pa so drugi
Delo je mogoče izračunati tudi kot proizvod moči in časa
Ti imaš moč in čas
Zmanjkuje ti moči
Zmanjkuje ti časa
Pride zamenjava
Ker je njim potrebna moč
Nespremenljiva v času
Prihajajo zajebani časi
Tisoči in tisoči džulov
Vsako sekundo
En džul
S strojem enega vata naredite
Če je sila konstantna
Koliko plače dobite
Koliko gre za kredite

PREVEDEL MIKLAVŽ KOMELJ
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Teorije o zgodovinskem izginotju delavskega razreda ali o marksističnem 
esencialističnem poudarjanju njegove zgodovinske vloge nastajajo ravno v 
trenutku, ko vladajoči razred skuša in uspeva uničiti politični potencial 
delavskega razreda s povečanjem brezposelnosti, zlomom sindikatov, 
spremembami v fiskalni in monetarni politiki, privatizacijo javnega sektorja 
in demontažo države blaginje. Glavni vzrok ironije je bil predvsem v 
pozabljanju osnovne stvari: delavski razred je natanko ta razred, saj mora v 
okviru sistema mezdnega dela prodajati lastno delovno silo kot svojo edino 
posest, ker ni lastnik proizvajalnih sredstev, kot je vladajoči razred, ki kupuje 
njegovo delovno silo, da bi jo vpregel v odnos s proizvajalnimi sredstvi in s tem 
začel proizvodni proces ter na koncu dosegel in si prisvojil dobiček.
MARKO KOSTANIĆ
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MARKO KOSTANIĆ

DELO MED 
NEVTRALIZACIJO IN 

MITOLOGIZACIJO

Bertolt Brecht je nekoč pripomnil, da je kapitalizem gospod, ki noče biti po-
imenovan s pravim imenom. Da je Brechtova diagnoza o gospodovi značaj-
ski vrlini na mestu, najočitneje vidimo v molku in kakofonijah, ki obdajajo 
tisti dejavnik v proizvodnji, ki edini ustvarja presežno vrednost – delo. Poleg 
procesa naturalizacije osnovnih razmer kapitalističnega načina proizvodnje 
– poblagovljanje delovne sile, vzpostavitev sistema mezdnega dela in ločitev 
proizvajalca od proizvajalnih sredstev –, ki je danes dojet kot nenadomes-
tljiv način družbene organizacije dela, so v vsakdanji rabi različni ideološki 
mehanizmi amortizacije političnih ekscesov dela kot edinega dejavnika v 
proizvodnji, ki ima potencial za politični upor proti prevladujočemu načinu 
organiziranja proizvodnje. Stroji se ne morejo upreti, razen v hollywood-
skih filmih, kjer se upor prikazuje kot metaforična in apokaliptična pre-
mestitev razrednega antagonizma. Celoten spekter različnih teorij, prerokb, 
popularnih mitov in ideologemov akademske produkcije, kolumnističnega 
opazovanja, usmerjenega obveščanja javnosti, popularne kulture (oglasov 
in filmov) in sodobne umetnosti je v zadnjih tridesetih letih neoliberalne 
protirevolucije služil kot spremljajoči diskurzivni okvir projektu, ki ga Da-
vid Harvey imenuje restavracija razredne moči, to pa je inavguriral znani 
Volckerjev šok leta 1979. Paul Volcker, tedanji guverner ameriške centralne 
banke (Federal Reserve), je z naglim in zelo visokim povišanjem obrestnih 
mer omejil količino denarja v obtoku ter s tem povzročil padec proizvo-
dnje in izjemno visoko brezposelnost. Pozneje je priznal, da je bila osnovna 
motivacija tega monetarnega ukrepa, ki je povzročil rast brezposelnosti in s 
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tem spodkopal položaj dela, zavarovanje rasti profitne stopnje, saj je bila ta 
v času krize v sedemdesetih letih močno ogrožena. 

Na ta, vsiljeni okvir razprave je pristal tudi nezanemarljiv del levice, in sicer 
zaradi usihanja moči delavskega gibanja, zloma sovjetskega bloka in rasti, ki 
je temeljila na kreditni potrošnji v državah razvitega kapitalizma. Najvidnej-
ša metodološka predaja je bila izključitev pojma razreda kot pojasnjevalnega 
izhodišča. Obstaja veliko zgodovinskih razlogov za kapitulacijo levice v tem 
specifičnem zgodovinskem trenutku. Eden od osnovnih je bil proces akade-
mizacije marksizma, drugi pa analitični poudarek na vprašanjih kulture in 
ideologije.1 Ironični vrhunec neiznajdljivosti je bila izključitev pojma razred 
iz besednjaka oziroma, v najboljšem primeru, njegovo umeščanje v verigo 
ustreznic, in to v trenutku, ko se je vladajoči razred konsolidiral in udaril z 
vso močjo. Teorije o zgodovinskem izginotju delavskega razreda ali o mark-
sističnem esencialističnem poudarjanju njegove zgodovinske vloge nastajajo 
ravno v trenutku, ko vladajoči razred skuša in uspeva uničiti politični po-
tencial delavskega razreda s povečanjem brezposelnosti, zlomom sindikatov, 
spremembami v fiskalni in monetarni politiki, privatizacijo javnega sektorja 
in demontažo države blaginje. Glavni vzrok ironije je bil predvsem v po-
zabljanju osnovne stvari: delavski razred je natanko ta razred, saj mora v 
okviru sistema mezdnega dela prodajati lastno delovno silo kot svojo edino 
posest, ker ni lastnik proizvajalnih sredstev, kot je vladajoči razred, ki kupuje 
njegovo delovno silo, da bi jo vpregel v odnos s proizvajalnimi sredstvi in s 
tem začel proizvodni proces ter na koncu dosegel in si prisvojil dobiček. Ali 
kot pravi stara modrost: za tango sta potrebna dva. 

Z neoliberalnim projektom si vladajoči razred v razmerju do delavskega 
razreda ni priskrbel le materialnega dobička, temveč je popolnoma spreme-
nil politični okvir pogleda na delo kot vir družbenega bogastva. Ključno pri 
tem pa je, da prepoznamo medsebojno odvisnost procesov, ki so na prvi po-
gled le parcialni. Gre za strukturno mesto razrednega boja v samem procesu 
proizvodnje, na njegovi najabstraktnejši ravni. V navedenem kontekstu je 
zelo plodna teoretska intervencija Michaela Lebowitza s specifičnim kon-
ceptom in spremenljivko – stopnja ločitve.2 

Lebowitz je v svojem projektu opazil manko v marksistični epistemološki 
perspektivi, ki jo je zgodovinsko povzročilo preprosto dejstvo, da Marxu ni 

Gl. Perry Anderson, Considerations on Western Marxism, Verso, London, 1976.

Michael Lebowitz, Beyond Capital, Palgrave Macmillan, London, 2003. Prav tako tudi predavanje 

ob podelitvi Deutscherjeve nagrade za to knjigo z naslovom »Politics of Assumption, Assumption of 

Politics«, v: Michael Lebowitz, Following Marx: Method, Critique and Crisis, Haymarket Books, 2009.
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uspelo napisati najavljene knjige o mezdnem delu. Osnovni problem je v 
tem, da je Kapital napisan s perspektive kapitala. Se pravi: proizvodni proces 
je artikuliran prek motivacije in mehanizmov prilagajanja kapitala, pri tem 
pa je postavljena na stran druga sila, ki določa dinamiko delovanja kapitali-
stičnega načina proizvodnje – delo. Zaradi neobjavljene knjige o mezdnem 
delu Marx v Kapitalu delavskega razreda ne obravnava kot aktivno silo, tem-
več ga, tudi zaradi metodoloških razlogov, v določenih analitičnih korakih 
obravnava kot enega izmed dejavnikov proizvodnje, da bi z izključitvijo 
določenih spremenljivk natančneje razložil temelje delovanja kapitala. Ob-
staja cela zgodovina zmešnjav med Marxovimi metodološkimi postavkami 
in epistemološkimi oklepaji, analizo zgodovinskega razvoja kapitalizma ter 
političnoprogramskimi in perspektivnimi intervencijami v določenih mo-
mentih tega razvoja. Zadeva pa se še dodatno zaplete z nastankom držav 
realnega socializma, saj so analitične intervencije vodij in ideologov, ideo-
loška legitimacija projekta in konkretni politično-ekonomski ukrepi zaradi 
zgodovinsko odločujoče pozicije oblasti še povečale zmedo, predvsem z za-
megljevanjem razlike med analitično ravnjo in političnim manevriranjem v 
konkretni zgodovinski situaciji.

Lebowitz poskuša s svojim projektom pojasniti določen del zmede. Za-
čenja pri nenapisani knjigi o mezdnem delu. S tem ko za izhodišče jemlje 
metodološko obravnavo delavskega razreda v pojasnjevalni poti Kapitala, 
preizprašuje eno od prevladujočih predpostavk v analizi ustvarjanja relativne 
presežne vrednosti: predpostavljeno nespremenljivost vrednosti delovne sile, 
torej fiksnega fonda uporabnih vrednosti, ki so nujne za delavca kot sredstvo 
za reprodukcijo. To pomeni, da je vrednost delovne sile določena s fondom 
uporabnih vrednosti. Marx je ohranil to spremenljivko kot fiksno iz anali-
tičnih razlogov in pri tem poudaril, da je ta fiksni fond (potrošniška košari-
ca) zgodovinsko gledano odvisen od civilizacijskega in moralnega standarda 
določene države. Vendar, kot pravi Lebowitz, ta predpostavka ni politično 
nevtralna. Ne omogoča razumevanja izida boja za pridobivanje bonitet iz ra-
sti produktivnosti med delom in kapitalom. Iz navedene predpostavke sledi, 
da rast produktivnosti v sektorju proizvodnje blaga, ki prihaja v fond, nujno 
zmanjšuje količino dela, ki je potrebno za proizvodnjo, in omogoča delavcu, 
da za enako mezdo kupuje večjo količino blaga, glede na stopnjo rasti pro-
duktivnosti. Rast produktivnosti torej neposredno koristi delavcu. 

Ne obstajajo očitni mehanizmi, ki bi jasno pokazali, kako poteka prisvaja-
nje presežne vrednosti s strani kapitala. Toda če vzamemo za primer graf raz-
merja med rastjo produktivnosti in mezd v ameriškem gospodarstvu zadnjih 
trideset let, na njem mogoče niso vidni mehanizmi prisvajanja presežne vred- 
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nosti s strani kapitala, je pa očitno viden razkorak med produktivnostjo in 
mezdami. Seveda obstajajo očitnejši primeri, ki kažejo na kapital kot na 
tistega, ki si prisvaja presežno vrednost – z razvojem tehnologije povzročena 
rast produktivnosti vodi k zmanjšanju števila delavcev in povečanju armade 
nezaposlenih, ki deluje kot osnova za pritisk na mezde delavcev. Vendar 
Lebowitz vztraja na odpravi predpostavke o vrednosti delovne sile, fiksirani 
z vsoto uporabnih vrednosti, nujnih za reprodukcijo, kot gonilom ekono-
mističnih razlag razvoja kapitalizma, z uvedbo spremenljivke (x) – stopnja 
ločitve. Stopnja ločitve med delavci neposredno vpliva na uspešnost prisva-
janja relativne presežne vrednosti s strani kapitala in omogoča analitično 
verodostojno uvedbo ne samo razrednega boja, temveč tudi ideologije na 
najbolj abstraktni ravni razprave o proizvodnji. Kot pojasnjuje Lebowitz:

»Nujni pogoj relativne presežne vrednosti je upadanje potrebnega dela. Ta 
pogoj je izpolnjen, če produktivnost (q) raste hitreje od realnih mezd (U). 
Kaj torej določa gibanje realnih mezd? Gibanje realnih mezd lahko pona-
zorimo kot funkcijo razmerja med produktivnostjo in stopnjo ločitve (q/x). 
Nato lahko izpostavimo tele primere:
če produktivnost raste in je stopnja ločitve med delavci konstantna, potem 
realne mezde rastejo po enaki stopnji kot produktivnost; v tem primeru sta 
potrebno delo in stopnja presežne vrednosti konstantni; delavec ima korist 
od rasti produktivnosti;
če produktivnost raste in se stopnja ločitve istočasno poviša, je realna mezda 
konstantna; v tem primeru kapital zajame vse koristi rasti produktivnosti 
kot relativno presežno vrednost; in
če produktivnost raste in se stopnja ločitve delavcev poveča, vendar po nižji 
stopnji, potem pride tako do realizacije relativne presežne vrednosti in rasti 
stopnje presežne vrednosti kot do povišanja realnih mezd. 

S te perspektive je nujni pogoj relativne presežne vrednosti povečanje stop- 
nje ločitve delavcev (ali obratno: padec enotnosti delavcev). Rast produk-
tivnosti sama po sebi ne more razložiti rasti relativne presežne vrednosti. 
Vendar, kako lahko trdimo kaj takega, ko pa razumemo, da ima kapital kot 
lastnik produktov dela neposredno korist od vsakršnega porasta produktiv-
nosti (ne glede na njegov izvor)? Odgovor je, preprosto, v bistvenem vplivu 
rasti spremenljivke x na rast relativne presežne vrednosti: če ima kapital 
neposredno korist od rasti produktivnosti, ostane vprašanje, zakaj delavec 
ni uspešen pri zajetju teh koristi, ko meri svoje zahteve nasproti profitu ka-
pitalista, in zahteva določen delež ustvarjene presežne vrednosti.«3

a)

b)

c)

Lebovitz, »Politics of Assumption, Assumption of Politics«, str. 5–6.
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Glede na problemsko polje, ki je začrtano v naslovu in uvodu, je ključno 
vprašanje, kako je dosežena rast spremenljivke x in kako delujejo ideologe-
mi, ki so v jedru proizvodnega procesa. S takšno zastavitvijo problema lahko 
osvežimo tudi pojem solidarnosti. Pri tem so iz pojma odstranjene njegove 
navezave na moralni poziv in introspekcijsko samoocenjevanje, to je, pre-
meščen je iz polja metodološkega individualizma in postavljen kot ključni 
vir pri prisvajanju odtujenega dela – solidarnost je socialna sila, ki znižuje 
stopnjo ločitve.

Boji glede funkcije spremenljivke se odvijajo na več ravneh, od konkretne-
ga podjetja do mednarodne konkurence, in s tem pripeljejo do protislovnih 
odnosov med različnimi ravnmi oziroma se z zmanjšanjem stopnje v ome-
jenem obsegu (na ravni podjetja ali sektorja) dviga stopnja v razširjenem 
obsegu (na ravni države ali meddržavnih dogovorov). Prav tako so vse ravni 
prežete z ideološko konfiguracijo predstave o delu in delavcu. »Znanstvena«  
verifikacija vseprisotnih ideologemov je zagotovljena s predpostavko ortodok- 
sne ekonomike o delu kot enem od nerazločljivih dejavnikov proizvodnje 
in o delavcu kot racionalnem posamezniku. Racionalnost se kaže predvsem 
v njegovi prilagodljivosti neizprosnim zakonom tržnih mehanizmov. Ravno 
politizacija delavca izven okvirja, ki mu je vsiljen, pa je eden od zunanjih 
dejavnikov destabilizacije trga in neravnotežja vedno in od nekdaj popolno 
delujočega trga. Z odstranitvijo antagonizma iz proizvodnega procesa in z 
definicijo vprašanja redistribucije s pritiski globalne konkurence in prilaga-
janja so delavski interesi postavljeni v neposredno povezavo z interesi kapi-
tala, kar je v politični sferi definirano kot »socialni dialog«, ki ni nič drugega 
kot evfemizem za depolitizacijo sindikatov. Spremljajoči učinek je vzposta-
vitev tako imenovanih politično nevtralnih meril za oceno ekonomskega 
položaja v določeni državi, predvsem s fetišizacijo bruto domačega proizvo-
da (BDP), taka merila pa zvišujejo stopnjo ločitve na mednarodni ravni. 
Ločitev se reproducira z retoriko o konkurenčnosti, ki temelji na specifičnih 
ekonometričnih modelih merjenja nacionalne ekonomske uspešnosti. Dick 
Bryan v besedilu Global accumulation and accounting for national economic 
identity4 obravnava politične implikacije teh modelov in fiktivnost nacio-
nalne ekonomije kot merske enote, kjer s parafrazo slavnega koncepta Be-
nedicta Andersona »zamišljena skupnost« govori o zamišljenih ekonomijah. 
Po zlomu keynesovskih politik, ukinitvi državnega nadzora nad kapitalom, 
upravljanja z efektivnim povpraševanjem, mehanizmov redistribucije in de-

Dick Bryan, »Global Accumulation and Accounting for National Economic Identity«, Review of 

Radical Political Economics, let. 33, št. 1, str. 57, 2001.

4
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regulaciji finančnih trgov je ekonomska uspešnost določene države še vedno 
merjena z agregatnimi merili, ki so nastala v času vzpostavitve keynesovskih 
politik in so bila verodostojna v teh razmerah. V kontekstu globalne aku-
mulacije je merjenje s kategorijami nacionalnih ekonomij izredno oteženo. 
Kot izpostavlja Bryan:

»Pojem nacionalne konkurenčnosti kot priljubljeno merilo merjenja na-
cionalne ekonomske uspešnosti sooča dva teoretska problema v neposredni 
napetosti. V bistvu je konkurenčnost makroekonomska agenda, ki se osre-
dotoča neposredno na uspešnost posamezne enote v svetovni akumulaciji. 
Toda merjena je v nacionalnih računovodskih kategorijah, ki so v svojem 
bistvu zanikanje svetovne integracije akumulacije. Zato nacionalne politike, 
ki ciljajo na konkurenčnost, svoj uspeh pa merijo z nacionalnimi proračuni, 
ne morejo formalno uskladiti različnih prostorskih konstruktov.

Obstajata dve kritični implikaciji. Prvič, nacionalna politika konkuren-
čnosti bo sistematično ciljala na delo kot na nosilca bremena nacionalnega 
ekonomskega uspeha, toda, drugič, to mora storiti brez vsakršnih redis-
tributivnih mehanizmov, ki so bili zaščitni znak keynesovske konstrukcije 
države-kot-ekonomije. Posledično je podoba ‚nacionalne konkurenčnosti‘ 
aranžirana kot skupna nacionalna in vzajemno blagodejna izkušnja, kljub 
temu da je odvisna ravno od zanikanja nadzora meja in domačih redistri-
butivnih mehanizmov, ki so bili zgodovinsko v jedru definicije države kot 
‚ekonomije‘.«5

Politike nacionalne konkurenčnosti neposredno dvigajo stopnjo ločitve 
in povzročajo zniževanje delavčeve materialne blaginje, kar kompenzirajo z 
vstopom v fiktivne koalicije s kapitalom pod zaščito nacije in z obljubo neke 
bodoče blaginje, pri tem pa, v bistvu, generirajo nacionalizem in rasizem. 
Kot nas uči Marx v Kapitalu: – »[E]dini del tako imenovanega nacionalnega 
bogastva, ki je dejansko skupna posest modernih ljudstev, je njihov državni 
dolg.«6 

Verjetno je najodmevnejši in najbolj ideološko fabriciran institucionalni 
aranžma za povečevanje stopnje ločitve, posebej z zornega kota evropskega 
vzhoda, Evropska unija oziroma, konkretneje, Evropska monetarna unija.7 

Znotraj EMU obstajajo velike asimetrije na ravni produktivnosti, predvsem 
med državami centra, kot je Nemčija, in državami obrobja, kot je Grčija.  

5

6

7

Prav tam, 7–8.

Karl Marx, Kapital 1, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1986, druga izdaja, str. 686.

Zelo produktivne analize krize evroobmočja lahko najdemo v treh poročilih RMF-a, skupine, 

zbrane okrog grškega ekonomista Kostasa Lapavicasa, na www.researchonmoneyandfinance.org.
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9

Z vstopom v enotni monetarni režim (brez fiskalne unije) se je izgubil eden 
ključnih temeljev ekonomske politike – monetarna politika. V popolnoma 
liberaliziranem trgovinskem prostoru asimetrije v produktivnosti med čla-
nicami ni več mogoče amortizirati z devalvacijo tečaja. Preostane edinole 
to, kar se z evfemizmom imenuje »interna devalvacija«, nižanje stroškov 
dela in napad na delavski standard zaradi doseganja konkurenčnosti. Zno- 
traj monetarne unije je Nemčiji uspelo izvesti najmočnejši pritisk na ceno 
dela in z višjo stopnjo produktivnosti znotraj liberaliziranega trgovinskega 
prostora ustvariti presežke na tekočem računu. Toda če ima nekdo presežek, 
mora nekdo drug imeti primanjkljaj. V tem primeru je to Grčija. Grčiji se 
na odprtem terenu ni uspelo kosati z nemško tehnološko premočjo, ker je 
bila pri nižanju cene dela politično neuspešna. Nemški presežek se je s po-
sojilnimi aranžmaji vrnil v Grčijo, saj je nekdo moral kupiti nemške pro-
izvode. Tega Nemci niso mogli storiti sami, saj se je z znižanjem cene dela 
nevtraliziralo tudi notranje efektivno povpraševanje. Zaprt toksični krog ni 
mogel vzdržati prvega udarca krize. Grobo opisana osnovna logika krize 
evroobmočja nedvomno sugerira skorajda banalno in očitno dejstvo: interes 
grških delavcev je enak interesu nemških delavcev. Vendar se je vzporedno 
z rastjo grškega dolga, grožnjo s kolapsom evroobmočja in nujnostjo no-
vih posojil Grčiji aktiviral najučinkovitejši mehanizem za povišanje stopnje 
ločitve – rasizem.8 Nemški in tudi širši evropski javnosti se je promoviral 
zapaženi vzrok krize – Grki so leni. Čeprav samo površen pregled uradnih 
statistik jasno kaže, da Grki delajo več kot Nemci,9 je vztrajnost ideologe-
ma neizprosna. Poleg medijske ofenzive je ključni pogoj njegove vztrajno-
sti splošna neoliberalna artikulacija dela in delavca. Grčija je bila, verjetno 
zaradi ugodnega podnebja in zaradi ugodne geografske lege, dober primer 
tovrstne artikulacije.

Neoliberalni delavec je že od nekdaj len in nikoli dovolj fleksibilen. Man-
tre o fleksibilnosti, mobilnosti, vseživljenjskem učenju in družbi znanja s 
perspektive rigidnih monetarnih in fiskalnih politik služijo kot okrašena 
dejstva za višanje stopnje izkoriščanja in kot ideološki blažilci večnega od-
lašanja najavljene blaginje za vse. Kot piše Stipe Ćurković v neobjavljenem 
besedilu, lahko neoliberalno diskurzivno discipliniranje dela beremo kot 

Razen rasizma, ki je ob šovinizmu zgodovinsko najbolj znan dejavnik stopnje ločitve, danes ne 

moremo mimo inscenacij vojne med zaposlenimi v javnem in privatnem sektorju ter procesov 

financializacije, tj. atomizacije in pacifikacije delavcev s stagnacijo mezd in zadolževanjem.

Gl. John Weeks, A Those Lazy PIGS: Decyphering the Euro Blame Game, 

http://www.social-europe.eu/2011/12/those-lazy-pigs-deciphering-the-euro-blame-game/.
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negativno reformulacijo poveličevanja in kulta dela v državah realno obsto-
ječega socializma. Dominantna interpretacija socrealizma in proletkulta je 
temeljila na uničevanju družbenih potencialov posameznika in poveličeva-
nju delavca zgolj kot delavca, kot njegove edine družbene funkcije. Seveda 
je od tod izhajal tudi počasen prehod v teorije totalitarizma in brisanja in-
dividualnih svoboščin. Toda če stvari postavimo v zgodovinsko perspektivo, 
dokumenti socrealizma in kulta delavca ne pomenijo cinične manipulacije 
Partije, ki brutalno izkorišča ljudstvo za neke obskurne namene. To je bil 
realen zgodovinski problem. Zaradi ekonomske in geopolitične situacije sta 
morali ZSSR ali pozneje Jugoslavija, ki sta bili popolnoma zaostali državi z 
večinsko kmečkim prebivalstvom in uničeni zaradi vojne, iti v čim hitrej-
šo industrializacijo. Ta industrializacija je predpostavljala prevzem kapita-
lističnega modela za organizacijo dela, o čemer nam govori tudi Leninovo 
besedilo o taylorizmu. Industrializacija je nujno predpostavljala tudi neiz-
prosno nezdružljivost realne eksploatacije delavca in ideološkega programa 
postkapitalistične in postizkoriščevalske organizacije delovnega procesa. Po-
veličevanje dela je služilo kot kompenzacija za težavnost dela v tako imeno-
vanem obdobju prehoda v komunizem. Vendar je v neoliberalizmu delavec 
obravnavan še z intenzivnejšim ekonomističnim redukcionizmom, in to 
brez izgovora na zgodovinske nujnosti razvoja proizajalnih sil. Pod pred-
postavko, da je že od nekdaj len, je njegov prispevek k proizvodnji skup- 
nega družbenega bogastva možen samo znotraj mehanizmov tržne prisile, 
varčevalnih ukrepov in rušenja države blaginje. Delavca se lahko prisili, da 
aktivno prispeva k skupnosti, samo z ustvarjanjem maksimalne odvisnosti 
njegove reprodukcije od trga dela. Socrealizem je bil vsaj malo ciničen, a kaj 
poreči o socrealizmu neoliberalnega obdobja – fantazije o srednjem razredu 
brez antagonizma kot dominantni okvir reklamne industrije.

Vprašanje dela, njegove organizacije in delitve, njegove funkcije znotraj 
družbene reprodukcije in ideologemov, ki ga obdajajo v politični artikula-
ciji, je verjetno najzanimivejši parameter pristopa k umetniškim praksam. 
Sámo oblikovanje institucije umetniške avtonomije, legitimacijski arzenal, 
ki se uporablja za obrambo družbene funkcije umetnosti, se naslanja na 
specifično razlikovanje v razmerju do dela kot vira družbenega bogastva in 
temelja za družbeno organiziranje. V skladu s tem so se v začetku 20. sto-
letja tudi upori proti meščanski estetiki, avtonomiji umetnosti, njeni soci-
alni in politični nekoristnosti ali ideološki maškaradi proizvodnih odnosov 
artikulirali predvsem, bolj ali manj eksplicitno, skozi problematiko dela. 
Poleg primerov zapuščanja področja umetniške proizvodnje in neposredne-
ga pristopa k industrijski proizvodnji in organizaciji delovnega vsakdana v 
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sovjetskih avantgardnih gibanjih je bila druga oblika konstitutivnega obrav-
navanja dela demistifikacija samega delovnega procesa proizvodnje umet-
nosti in demitologizacija umetniških proizvodov. Na primer: Duchampova 
gesta temelji na razkrivanju procesa umetniške proizvodnje z demistifikacijo 
procesa cirkulacije, distribucije in potrošnje umetnosti. Brechtov postopek 
kazanja, izpostavljanja vseh po navadi skritih proizvodnih mehanizmov 
gledališkega dogajanja, razgalja gledališko delo in demitologizira gledali-
ški proizvod. V primerjavi z Duchampom, ki kljub uporabi proizvodov iz 
množične in standardizirane proizvodnje ne kaže na problem fordistične 
organizacije proizvodnje, je pri Brechtu ta postopek postavljen v neposre-
dno korelacijo s postopkom branja depolitiziranih proizvodnih odnosov in 
delitve dela zunaj gledališča. 

Razen namernih in eksplicitnih metod razkrinkavanja odnosa med umet-
nostjo in delom ter umetnostjo kot delom je v umetnosti 20. stoletja pogo-
sto prisotno ideološko dojemanje dela kot nepolitične prakse. Najočitnejša 
povezava umetnosti in dela je prvo delo dominantne umetnosti 20. stoletja 
– film Odhod iz tovarne (La Sortie des usines Lumière). Izostanek filmske-
ga prikaza tistega časa, ki ga delavci preživijo v tovarni pred odhodom, je 
eden izmed dominantnih dejavnikov oblikovanja politične predstave o delu 
v 20. stoletju. Harun Farocki, ki je poskušal rekonstruirati zgodovino filma 
s perspektive odnosa med filmom in delom, je zaključil: »Prva kamera v 
zgodovini kinematografije je bila usmerjena v tovarno, toda stoletje pozneje 
bi lahko rekli, da tovarna filma ne privlači, temveč ga odbija. Filmi o delu 
ali o delavcih niso postali eden temeljnih žanrov, prostori pred tovarnami 
pa so ostali na obrobju. Večina pripovednih filmov se dogaja v tistem delu 
življenja, ki se začne, ko se delo konča [...] V filmu bratov Lumière iz leta 
1895 je možno zaslutiti, da so zbrali delavce za vrati tovarne in da so le-
ti prag prestopili na snemalčev ukaz. Predhodnica filmske režije, ki zgosti 
subjekt, je bila industrijska zapoved, ki je sinhronizirala življenja množice 
posameznikov.«10

Razen demistificirajočih modernističnih gest in mistificirajočih fikcionali-
zacij tovarne sanj je bil odnos med delom in umetnostjo določen predvsem s 
politično in ekonomsko zgodovino 20. stoletja. Politična funkcija umetno-
sti danes, v proizvodnji ali v recepciji, je temeljno določena s poznavanjem 
te zgodovine. Čeprav je bila zgodovina v sodobnih umetniških praksah uki-
njena, se danes s tako imenovanim kriznim upravljanjem in s podvrženostjo 

Harun Farocki, »Izlazak radnika iz tvornice, BADco.«, 1 poor and one 0, katalog, Zagreb in Gradec, 

2008.
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kulturnega sektorja varčevalnim ukrepom vrača na prizorišče. Postopen in 
dokaj zmeden porast politično artikuliranega upora kulturnih delavcev v 
Evropi in razstave, kot je pričujoča »Više to nije država o kojoj su pričali 
moji stričevi«: (d)robni zapiski o vprašanju solidarnosti in (pre)živetja, na novo 
odstirajo tančice nedolžnosti iz umetniškega polja in artikulirajo njegovo 
družbeno funkcijo.

PREVEDLA LIDIJA RADOJEVIĆ
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[...] naj še enkrat poudarim, da je pomembno, kako pripovedujemo zgodbe. 
Alternativne pripovedi morajo biti producirane. Antropologija in etnologija 
sta zato nujno angažirani disciplini. Novejše študije razreda, dela in delavskih 
skupnosti kličejo k optimizmu in upanju. Tudi sama mislim, da če govorimo 
o emancipaciji in mobilizaciji za solidarnost (kar naj bi vodilo v spremembe), 
moramo razmišljati o oblikovanju takšnih prostorov: prostorov za upanje in 
optimizem.
NINA VODOPIVEC
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NINA VODOPIVEC

PREOBLIKOVANJE 
TOVARNIŠKIH REŽIMOV 

IN NOVE DELAVSKE 
SUBJEKTIVITETE

Imperativi sodobne tržne racionalnosti – mobilnost, konkurenčnost in 
prilagodljivost – se najtesneje prepletajo z jezikom trga, ekonomije in 
menedžmenta. V sodobnem času je tak jezik zasedel številna področja 
človekovega življenja. Na makroravni je to pomenilo spreminjanje odno-
sa med sistemi socialnega varstva in trgom dela, med državo, trgom in 
posameznikom, na mikroravni pa položaj posameznika.

Pogodbo o državljanstvu v prvi polovici 20. stoletja sta zaznamovali 
družbena odgovornost in skrb za družbeno blagostanje. V zadnjih dvaj-
setih letih se je koncept družbene blaginje in oskrbe začelo enačiti s pokro-
viteljskim upravljanjem. Pretekla zaščitna vloga države naj bi bila birokrat-
ska, toga in zavirajoča. Reforme socialnih politik so se preusmerile v reduk-
cijo tako imenovane odvisnosti državljanov in so spreminjale države blaginje 
(keynesovskega modela) v države aktivnega dela.

Posocialistično industrijsko delavstvo zaznamuje dvojni konec: konec 
oziroma zmanjšanje industrijskega dela in konec socializma. Zgodovinske 
značilnosti in simbolne kulturne dimenzije pomembno določajo izkušnje 
zlasti industrijskega delavstva. Industrijsko delo je imelo po preteklem 
planu socialistične modernizacije osrednje mesto, delavstvo je bilo konsti-
tuirano prav v industriji. Ob tem je torej treba razmišljati o posocialističnih 
značilnostih, hkrati pa je treba spremembe obravnavati v kontekstu 
družbenopolitičnih sprememb širšega prostora, v okviru prestrukturiranja 
trga dela (politik in praks). S strukturnimi spremembami, ki so sledile in-
flacijski krizi v sedemdesetih letih 20. stoletja, vse večji brezposelnosti, de-
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mografskim spremembam, ekonomski globalizaciji, političnim spremem-
bam, so se spreminjale globalne in lokalne povezave, strategije socialnih 
politik, položaji posameznikov in družbene hierarhije. Padci socialističnih 
režimov so okrepili procese preoblikovanja povojnega keynesovskega siste-
ma in dokončno utrdili prehod k monetarni teoriji neoliberalne politike.

Kriza, ki ni bila le ekonomska (četudi ekonomsko razumemo v družbeno 
kontekstualiziranem pomenu), ni povzročila zgolj družbenih strukturnih 
sprememb, ampak je imela tudi moralni značaj. Na makroravni se je to 
pokazalo v iskanju ravnovesja med ekonomsko učinkovitostjo in socialno 
varnostjo, na mikroravni pa v predrugačenju vloge delavca in državljana.

V nadaljevanju bom sledila spreminjanju tovarniških režimov, industrij-
skih relacij, pomenov dela in delavca na različnih ravneh: v mikroprostoru 
reorganizacije dela v proizvodnji, in sicer na primeru še delujočega tekstil-
nega podjetja Predilnice Litija, na trgu dela in v okviru reguliranja industrij-
skih razmerij. Ob tem bom opozorila na posledice, ki jih sprožajo procesi 
prestrukturiranja. 

REORGANIZACIJA DELA V PROIZVODNJI

Paradigma mobilnosti, konkurenčnosti in prilagodljivosti je diktirala reor-
ganizacijo dela v proizvodnji, preoblikovanje tovarniških režimov in tehnik 
discipliniranja. Fordistična delitev je obveljala za preveliko, preokorno, da 
bi se ob hitrih ekonomskih spremembah lahko ustrezno spreminjala. Pre-
vladala je potreba po večji prilagodljivosti podjetij, po manjših in bolj ino-
vativnih podjetjih, ki se lahko naglo odzivajo na hitre spremembe na trgu. 
Mnogi upravitelji so se v zahtevi po prilagodljivi produkciji začeli zgledovati 
po japonskih strategijah produkcije, kjer je prevladovala tako imenovana 
vitka proizvodnja z majhnim odpadkom in prilagodljivimi delavci. Medtem 
ko je fordistična organizacija delovne postopke razdelila v majhne enote 
na tekočem traku, je po sodobni organizaciji delo organizirano v manjših 
skupinah, kjer lahko vsakdo v skupini opravlja več del.

Ne glede na podobnosti pa organizacije proizvodnje v socialistični tovarni 
ne moremo popolnoma izenačiti s fordističnim idealom. Gre za drugačno 
centralizacijo moči, ki je v socialistični ekonomiji s planskim gospodarstvom 
potekala na državni ravni.1 Tovarniške režime so tudi v Jugoslaviji – kljub 

Elizabeth C. Dunn, Privatizing Poland, Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor, Cornel 

University, London, Ithaca, 2004, str. 15.
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posebnostim delavskega samoupravljanja – pogojevale politične odločitve, 
kvotni sistemi, pomanjkanje strojne opreme in surovin, predvsem pa je 
socialistične tovarniške režime zaznamoval sistem mehkih proračunskih 
omejitev.2

Take okoliščine so upravitelje socialističnih podjetij silile h kopičenju za-
log, k razmišljanju in delovanju, kako si pridobiti nadzor nad viri. Poga-
janja, do katerih je prihajalo med direktorji tovarn in državo kot tudi med 
delavci in upravitelji (predvsem vodji v proizvodnji), so rahljala centraliza-
cijo moči v tovarni.3 Voditelji podjetij so v socialističnem režimu reševali 
pomanjkljivosti tehnologije, surovin in probleme zapletenih administracij 
tudi s pomočjo številnih proizvodnih delavk in delavcev. Ob tem so se v 
tovarniških in industrijskih okoljih oblikovali specifični odnosi, ki so močno 
zaznamovali družbena razmerja in izkušnje tovarniškega dela. Odnos, ki se 
je oblikoval med vodstvom in delavci v proizvodnji,4 je delavcem omogočal, 
da so v zameno za nadure in težje delo dobili zagotovljena delovna mesta, so-
cialno varnost, nagrade, delitev dobička in druge ugodnosti, na primer odprt 
dostop v druge družbene prostore, do izobrazbe, stanovanja, do pomoči 
družini in otrokom (pri štipendiranju, s poletnim delom ipd.). Vodstvo je bilo 
po eni strani odvisno od delovne sile in je zato pri organizaciji dela dopuščalo 
določeno avtonomijo in prilagodljivost. Delavci so se morali naučiti znajti 
po svoje, ob tem pa so razvijali kreativnost in inovativnost. Tako so oblikovali 
specifične delovne izkušnje, ki so, kot kažejo njihove pripovedi, pomembno 
zaznamovale njihova življenja in pripadnost podjetjem. A vendar pri tem ne 
smemo pozabiti na normo, ki je tudi socialističnemu industrijskemu delavs-
tvu narekovala delovni ritem, delavke in delavce je disciplinirala ter hkrati 
med njimi povzročala napetosti in konflikte.

Upravitelji tovarn v Sloveniji so poskušali v devetdesetih letih 20. sto-
letja in zlasti po letu 2000 s prilagajanjem menedžerskih tehnik, ki so jih 
večinoma prevzemali iz nemškega prostora, slediti modernim tendencam 
pri doseganju višje ravni učinkovitosti in produktivnosti. Številna podjetja 
v državah Evropske unije (in ZDA) so se v zahtevi po prilagodljivi organi-
zaciji dela začela zgledovati, kot smo že omenili, po japonskih strategijah 
produkcije.

Janos Kornai, Economics of Shortage, North Holland Publishing, Amsterdam,1980.
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Z reorganizacijo podjetij in načina dela se pojavi potreba po drugačnem 
delavcu, po parcialni in vedno spreminjajoči se delavski identiteti. Vitka 
proizvodnja naj bi spodbujala drugačno prožnost proizvodnega delavca. 
Ker delavec obvlada več delovnih mest, naj bi o procesu tudi bolj celost-
no razmišljal. Nova organizacija spodbuja posamezne pobude delavcev ter 
komunikacijo med (nižjim) menedžmentom in delavci.

Organizacija dela je pozornost preusmerila od skupinskih relacij na 
posameznika: na njegovo/njeno avtonomnost in kreativnost. V nasprotju s 
taylorizmom, ki se je v strahu pred anarhičnim in za kapitalistične odnose 
nevarnim delavcem5 osredotočil na nadzor avtonomnosti, je po novem siste- 
mu ravno avtonomna subjektiviteta produktivnega posameznika tista, ki 
postane osrednji ekonomski vir. To pomeni, da je bilo treba ekonomske cilje 
povezati z mehanizmi regulacije sposobnosti posameznika.

Številni analitiki, ki se ukvarjajo z organizacijo dela, z industrijskimi raz-
merji in ki proučujejo procese preoblikovanja tovarniških režimov, opo-
zarjajo na ideološke in politične učinke menedžerskih diskurzov in tehnik 
discipliniranja. Raziskovalci dokazujejo, da mednarodni standardi (npr. 
ISO ali TQM) avtoritativno enotijo tako notranje organizacije raznolikih 
podjetij v različnih državah kakor tudi delavke in delavce.6 Kritike so us-
merjene tudi proti navidezno samostojnejši in svobodnejši organizaciji dela 
v sodobnem času.

Taylorizem7 je v določenem zgodovinskem trenutku legitimiral naraščajoč 
menedžerski ali tehnični kader ter njihova znanja. Oblikoval je sistem koor-
dinirane regulacije in discipline. Taylorjevi matematični izračuni pa sčasoma 
niso več zadoščali, zato so se začeli upravitelji resneje posvečati vprašanju 
notranje motivacije delavcev. Poznejše menedžerske šole so poudarjale 
socialnopsihološke vidike. Nove tehnike upravljanja so se osredotočale na av-
tonomijo in odgovornost posameznika. Odgovornost se pri tem ni nanašala 

Reinhardt Bendix, Work and Authority in Industry: Ideologies of Management in the Course of Industri-
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le na kakovost proizvoda, temveč na celotno podobo delavke ali delavca, na 
njuno samoiniciativnost, kreativnost in inovativnost. S tega vidika delavka 
ali delavec nista (bila) več tista, ki pritiskata na gumbe, temveč hkrati mislita 
o inovacijah. Na prvi pogled bi lahko rekli, da takšno razmišljanje deluje 
spodbudno, vendar izkustvo kaže nekoliko drugačno sliko.

Leta 2004 sem opravljala terensko delo v proizvodnji Predilnice Litija, 
kjer so mi delavke potožile, da so bile zaradi svojih predlogov o izboljšavah 
pogosto zasmehovane. Eden od vzdrževalcev pa me je opozoril, da je zaradi 
načina dela v proizvodnji nemogoče razmišljati o predlogih. Medtem ko 
»šefi v pisarnah« lahko o stroju razmišljajo, so delavci ali vzdrževalci v proiz-
vodnji tisti, ki delajo na stroju. Kljub spremembam ostaja osnovna delitev 
na fizično in miselno delo v podjetju primarna. Osrednja prostorska delitev 
na »zgoraj in spodaj« odraža hierarhično delitev na menedžment (zgoraj, 
miselno delo) in proizvodnjo (spodaj, fizično delo). Delavcem ni odmerjen 
čas za miselno delo, saj so plačani po fizičnem učinku, na normo. Zaradi 
zahteve po večji učinkovitosti je ob delu za strojem (še) težje razmišljati o 
novitetah, saj so se norme zvišale.

V sodobni proizvodnji (in v okviru menedžerskih teorij) ima osrednje 
mesto upravljanje človeških virov. S teorijo upravljanja človeških virov 
se na novo opredeljuje tudi odnos med menedžerji in zaposlenimi. Tega 
odnosa ne zaznamuje več hierarhija, temveč temelji na načelu sodelovanja. 
Menedžer ni več tisti, ki ukazuje ali ustrahuje, temveč sprašuje in se pogo-
varja. V sodobnosti je del funkcij z menedžerskih nadzornikov prenesen na 
delavce. Po besedah vodje v proizvodnji Predilnice si vodstvo prizadeva za 
večjo samostojnost delavcev, da ti ne bi delali zaradi strahu ali samo pod 
njihovim nadzorom.

Po ideji panoptikona seveda vsaka organizacija dela vnaša svojevrstno 
kontrolo.8 Namesto neposrednega nadzora so se oblikovale alternativne 
inačice, na primer odgovorna avtonomija. Kontrola je dosežena z načini, 
kjer imajo delavci več odgovornosti. Posamezniki se ne »preoblikujejo« 
zaradi strahu, ampak ker so odgovorni in ker bodo sami od sebe naredili 
točno tako, kot je treba, saj so samonadzorovani, samoiniciativni in av-
tonomni posamezniki.9 Posamezniki sprejmejo nov ideal dobrega delavca. 

8
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Dober delavec je namreč pravo nasprotje tistih, ki samo čakajo, da jim bo 
kdo rekel, kaj naj naredijo.

Po tovrstnih pristopih delavci niso več zamišljeni kot družbena bitja, ki v 
skupinskih odnosih zadovoljujejo potrebo po solidarnosti in varnosti. Nasto- 
pajo kot posamezniki, ki skozi delo konstruirajo svoje identitete. Sistem 
upravljanja človeških virov se zato osredotoča na osebne in značajske last-
nosti delavcev in menedžerjev. Med drugim predlaga tudi osebni branding 
ali osebno znamčenje. Biti dober marketingaš pa v tem primeru ne pomeni 
poklicne usmeritve, temveč značajske lastnosti. To je namreč človek, ki zna 
tržiti svoje značajske lastnosti, na primer zanesljivost, lojalnost, odzivnost. 
Trg dela v sodobnem času narekujejo diskurzi veščin in kompetenc. Poleg 
storitvenih znanj so v sodobnem času pomembne tako imenovane mehke 
veščine, ki v nasprotju s trdimi (strokovno znanje) zajemajo osebnostne 
lastnosti, socialni čut, komunikacijo in vedenjske kompetence (čustveno 
inteligenco posameznika). Po neoliberalnem imaginariju je delavska za-
posljivost odvisna prav od njegovih ali njenih mehkih veščin.10 Delavka in 
delavec sta sama odgovorna za to, da si jih pridobita. Veščine in kompetence 
so postale konceptualizirane kot predmeti. Možno jih je izmeriti, kupiti ali 
tržiti. Razvila so se različna znanja, šole, tečaji, kjer učijo, kako prodajati 
ali tržiti svoje veščine; učijo, kako oblikovati ali graditi na razvoju mehkih 
veščin. Zato danes ne govorimo le o komodifikaciji človeškega dela, ampak 
tudi človeške osebnosti, o komodifikaciji jaza. Delavci niso več le proizva-
jalci, temveč so utelešenja svojih podjetij.

V takih miselnih okvirih postane tudi v proizvodnji pomembno vprašanje, 
kakšna sta delavka in delavec kot človeka. V ta namen so organizirani tečaji 
in seminarji usposabljanja, kjer menedžerji delavke in delavce poučujejo o 
sodobnem pomenu odgovornosti, tudi do samega sebe. Delavka in delavec 
ne dokazujeta samoodgovornosti in samoiniciativnosti le na delovnem mes-
tu v proizvodnji, temveč na različnih področjih življenja. Osnovna odgo-
vornost posameznika postane njegova aktivnost. Le dejavni posameznik 
zna optimalno upravljati svoj nabor veščin in predvideti tveganja, ki jim 
je izpostavljen na delovnem mestu ali zunaj njega (pomembna kvaliteta je 
postala tudi dobro upravljanje s tveganjem).

O tem, kako je paradigma samoodgovornosti zasedla različne ravni 
človeškega in družbenega življenja, je pisal britanski sociolog Nikolas Rose, 
ki je sledil Foucaultovim razmišljanjem o vednosti, moči in disciplini. Uk-
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varjal se je z različnimi načini reguliranja jaza, z odkrivanji procesov, ki 
oblikujejo ideal takšne regulacije. Zanimale so ga različne prakse, tiste, ki 
poskušajo oblikovati posameznike. Takšen pogled ne obravnava sodobnih 
praks normativnosti skozi prizmo obstoječega političnega sistema, temveč 
opozarja na vlogo vednosti v sodobni ureditvi upravljanja.11

Kot že rečeno, menedžerski diskurzi in podjetniška kultura obvladujejo 
družbo s podjetniško retoriko. Besednjak podjetništva prevaja politično 
racionalnost na različne ravni družbene, ekonomske in osebne eksistence. 
Podjetništvo v tem primeru ne pomeni le spreminjanja organizacijskih oblik 
oziroma poslovnih modelov podjetij, temveč na splošno vzpostavlja ideal 
delovanja posameznika na različnih ravneh: v šoli, na univerzi, v tovarni, 
družini, državi. Posamezniki so se preoblikovali v podjetniško usmerjene 
posameznike (enterprising individuals), ki stremijo k blagostanju, odličnosti 
in izpolnitvi.12 Take transformacije se povezujejo z novimi oblikami mo-
rale: blaginja posameznika se v sodobnem času meri z njegovim uspehom, s 
kompetencami uspešnega samoupravljanja (posameznik naj postane dober 
upravitelj svojega življenja). To pa ni pomembno le za osebni profit, temveč 
za javni mir in družbeni napredek.

Ne glede na to, ali se strinjamo s takimi izhodišči, in k tej tematiki se bom 
vrnila proti koncu prispevka, hkrati sprašujem: ali so delavske subjektivitete 
dejansko zgolj rezultat oziroma odraz menedžerskih strategij in tehnik dis-
cipliniranja? Je diktat režimov v tovarniškem prostoru absoluten?

IZKUŠNJE IN POMENI INDUSTRIJSKEGA DELA

Nekateri analitiki organizacije dela kritizirajo poglede, ki subjekt zvajajo 
le na učinek menedžerskih strategij. Poudarjajo, da subjekta ne konstitui-
ra zgolj menedžerski diskurz, temveč pluralnost različnih disciplinirajočih 
mehanizmov, na primer spol, starost, etničnost, nacionalnost in podobno.13 
Feministična kritika z razmišljanjem o utelešeni subjektiviteti opozarja na 
pomen doživete in umeščene izkušnje.14 Definicija »subjekta v procesu« je 
zajela kompleksnost in raznovrstnost identitet, medsebojno povezanost za-
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vestnih želja ali hotenj ter nezavednega. V teh okvirih je telesno sebstvo 
(utelešena lokacija telesa) obravnavano kot stičišče izkustva in družbenih 
dejavnikov, kar vedno vključuje simbolne in imaginarne razsežnosti. Sim-
bolizirano telo je pomembno tako za občutek sebstva v posamezniku kot 
tudi za razmerja posameznika z drugimi. Pri tem torej ne gre le za družbeno 
konstrukcijo telesa, temveč za izkustvo, izkušnjo utelešenosti, ki se sooča z 
imaginarnim in simbolnim.15 

Preneseno v prostor tovarniške proizvodnje, takšno razmišljanje opozarja na 
izkušnje dela in v nadaljevanju pripelje do vprašanja, kako vizije in strategije 
dejansko, v praksi realizira vodstvo in kako jih sprejemajo ter preoblikujejo 
delavci. Nove strategije ne nastajajo v vakuumu, ne delavci niti vodje niso 
zgolj pasivni prejemniki različnih oblik družbenega nadzora. Kljub tovarniški 
disciplini, s pomočjo katere se nadzira in koordinira gibanje v proizvodnji, v 
praksi dejansko prihaja do neprestanih pogajanj. Pri tovarniških režimih je 
zato pomembno opazovati, kako se konstituirajo izkušnje dela, kakšne sim-
bolne pomene se pripisuje določenim spretnostim oziroma znanju.

Izkušnje dela so relacijsko in situacijsko konstruirane in se navezujejo 
na različna vrednotenja. Do takih procesov ne prihaja le na makroravni, v 
širšem družbenem prostoru, temveč tudi v lokalnem prostoru in v proiz-
vodnji (mikroprostor). Pomen industrijskega dela se namreč vzpostavlja v 
odnosu oziroma v razmerju med strojem, okoljem, skupnostjo.

Kot sem ugotavljala v etnografski analizi primera Predilnice Litija, ostajajo 
izkušnje, pridobljene z delom na stroju, ključno merilo vrednotenja v proiz-
vodnji tudi v sodobnosti.16 Tega se zavedajo vsi v proizvodnji: delavke, de-
lavci, vodstvo in tehniki. Ne glede na že omenjene transformacije v organi- 
zaciji dela v proizvodnji velja, da pozna stroj najbolje prav delavka. Temu 
pritrjujejo tudi šolani kadri, tehniki ali vodje. To pomeni, da izkušnje, pri-
dobljene z delom na stroju, v tem primeru štejejo več kot šolsko znanje. 
Delo za strojem kaže na specifična znanja in spretnosti. Delavke ali delavce 
deli na tiste, ki upravljajo svoje stroje, in tiste, ki jih ne.

Proizvodno delo v tovarni je konkretizirano prav v stiku med ljudmi in 
stroji. Po eni strani delavci stroj nadzirajo, po drugi so od njega odvisni, saj 
števci na stroju narekujejo normo. Kljub večji avtomatizaciji strojev ni prišlo 

Rose Braidotti, Nomadic Subjects, Columbia University Press, New York, 1994; Henrietta L. Moore, 

»Whatever Happened to Women and Men? Gender and other Crises in Anthropology«, v: Anthropo-

logical Theory Today, Polity Press, Cambridge, 1999, str. 160–165.

Nina Vodopivec, Labirinti postsocializma: socialni spomin tekstilnih delavk in delavcev, ISH, Ljubljana, 

2007.
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do popolne odtujitve (alienacije) med delavci in stroji. V odnosu sodelovan-
ja v procesu proizvajanja izdelkov stroj pooseblja afiniteto med človekom in 
materialnim svetom. Takšno razmerje se neprestano preoblikuje glede na 
spreminjajočo se tehnologijo. Slednja pa ni le materialno sredstvo, ampak 
tudi socialni proces.17 

Čeprav spretnosti tekstilne delavke na trgu dela niso visoko ovrednote-
ne (pojmovane so kot »ženske spretnosti« in so naturalizirane),18 vendarle 
pomembno zaznamujejo mesto posameznice v proizvodnji. To bom v na-
daljevanju povezala z načinom učenja dela v proizvodnji.

V preteklosti so v tovarnah le redko potekale nekajtedenske ali mesečne 
delavnice, delavke in delavci so se dela za stroji večinoma priučili z opa-
zovanjem in posnemanjem. To pretežno samoučenje je zajemalo utelešeno 
znanje in ne verbalizirane komunikacije. Učenje s telesnim posnemanjem je 
bilo problematično in marsikatera delavka se je pritožila, da ji dolgo časa ni 
nihče povedal, da ne dela pravilno. Novinke so bile po navadi dodeljene bolj 
izkušenim ali starejšim delavkam, od katerih so bile popolnoma odvisne; če 
te niso popravljale njihovih napak, so se procesa lahko narobe naučile. Zato 
so bile pri delu počasnejše in niso mogle doseči norme, ali pa so ga opravile 
narobe. Starejše in bolj izkušene delavke so tako ohranjale (neformalno) 
avtoriteto in določeno moč v hierarhiji proizvodnega procesa. Ne glede na 
formalne spremembe organizacije dela je v proizvodnji Predilnice Litija takó 
bilo tudi leta 2004. V taki konstelaciji delavke niso le tiste, ki pritiskajo na 
gumbe. Poznavanje stroja, upravljanje v pravem pomenu besede, je v proiz-
vodnji vselej pomenilo določeno moč.

Pri tem še posebej opozarjam na vlogo neverbalnega vidika: utelešenega 
in neverbalno izraženega načina dela. Delavke in delavci ne ločujejo med 
znanjem in prakso, meja med formalnim in subjektivnim vidikom dela 
je zabrisana. Ko sem se pogovarjala z upokojenimi delavkami v njihovih 
kuhinjah o delovnih postopkih in delu v proizvodnji, so večinoma razlagale 
z rokami, postopke in potek dela so nakazovale z gibanjem, z različnimi deli 
telesa. Šele ko sem sama vstopila v proizvodnjo, sem marsikdaj razumela, 
kaj so dejansko mislile. Delovni postopki so dobesedno vpisani v telesa de-
lavk. Takšen, utelešen (telesni) spomin prav specifično izgrajuje izkušnjo 

Susana Narotzky, New directions in economic anthropology, Pluto, London – Chicago, 1997, str. 8.

V proizvodnji tekstilne industrije so zaposlene predvsem ženske. Več o tem in dimenziji spola gl. 

Nina Vodopivec, »Textile workers in Slovenia: from nimble fingers to tired bodies«, Anthropology 

of East Europe Review, let. 28, 2010, št. 1, str. 165–183, http://scholarworks.iu.edu/journals/index.

php/aeer/article/view/659/752, 30. 1. 2012.

17
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dela (in povzroča tudi težke psihofizične obremenitve), povezuje proizvodne 
delavke med seboj in vzpostavlja delavsko skupnost. Po drugi strani, zaradi 
nepretrganosti dela, telesni spomin na poseben način prepleta preteklost in 
sedanjost, prelome in občutke trajanja.

Pri oblikovanju izkušnje dela so pomembno vlogo odigrali medgenera-
cijski odnosi. Namreč, v tovarni je bilo pogosto zaposlenih več generacij 
iste družine. Tovarniški spomini so se tesno prepletali z družinskimi, kar je 
pomembno zaznamovalo sámo izkušnjo dela. Ta se je vzpostavljala v okviru 
socialnih mrež med domom in delom, povezav med sorodstvom, pretek-
lostjo, sedanjostjo, v odnosih z različnimi ljudmi in praksami. Številni so 
način dela, materiale, stroje, razmerja v proizvodnji ter hierarhije v tovarni 
poznali, še preden so se zaposlili v njej. V nekaterih primerih so se tovarniške 
avtoritete celo prepletale z lokalnimi. Tako imenovane lokalne tradicije so 
odigrale pomembno vlogo pri oblikovanju izkušenj dela in so zelo povezane 
s pomensko konstrukcijo tovarne v socializmu.

Kot rečeno, je bilo v preteklosti industrijsko delo osrednji del socialistične 
modernizacije. V socializmu je bila tovarna tista, ki je pomenila središče 
socialne in kulturne modernizacije. Tovarna je bila v takšnih načrtih 
mišljena kot modernizacijski motor za osveščanje okoliškega, po navadi 
pretežno kmečkega prebivalstva. Čeprav naj bi to pomenilo modernizacijo 
v socialističnem duhu, pa to ni bila le politična propaganda: tovarne so 
gradile stanovanja, zdravstvene ambulante, trgovine, sindikalne domove 
ipd. Tovarne torej niso strukturirale zgolj življenja zaposlenih, njihovih 
družin (s počitniškimi hišami in organiziranimi izleti), temveč tudi sámo 
lokalno skupnost, z oblikovanjem njene infrastrukture. V sodobnem času 
se je povezava med delovnim mestom in lokalno skupnostjo izgubila, pri 
čemer pa ne gre le za materialni vidik: za infrastrukturo, ki jo je oblikoval 
kapital, temveč tudi za infrastrukturo na simbolni ravni. Tovarniške skup-
nosti so oblikovale skupne pomene in prakse, izgrajevale in »rutinizirale« 
vsakdanje življenje, produkcijo, potrošnjo, reprodukcijo, formalne in nefor-
malne družbene mreže. Izvzetost dela in izguba delovnih mest zato pomeni-
ta izgubo in odsotnost per se. Po tej poti izgine iz prostora tisto, kar je dajalo 
nekemu kraju pečat.

Podobno, v primeru italijanskega prostora, je razmišljal ustni zgodovinar 
Alessandro Portelli, ki je primerjal izkušnje ob izgubi dela in občutke od-
tujenosti pri delavcih v Detroitu (ZDA) in v Turinu. Ugotovil je, da so bile 
v obeh primerih tovarniške tradicije tesno prepletene z družinskimi, kar je, 
kot rečeno, pomenilo, da se je v tovarni zaposlilo več generacij iste družine. 
Zaprtje tovarne je pomenilo prelom medgeneracijske verige. Portelli je 
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pokazal, da so delavci v ZDA tak prelom zaznavali kot eksistencialno krizo, 
ranjeni so bili na ravni identitete, ponosa in samozavesti. Toda preloma 
večinoma niso občutili kot politično in ekonomsko izgubo. Za italijanske 
delavce pa je bila izguba dela v »družinski« tovarni hujša bolečina, predvsem 
zato, ker se je pomen delavskega razreda v Italiji vzpostavljal prav v industriji, 
v tovarnah. Italijanski delavci so bili vzgojeni o sebi misliti kot o delavskem 
razredu. Tovarniški delavci so bili portretirani kot nosilci zgodovinskega raz-
voja.19 V socializmu sta kolektivno preživetje in individualni status še tes-
neje povezana s produkcijo, zato je občutek izgube v socialističnih družbah 
in okoljih toliko močnejši. Osuplost in zbeganost delavcev, kadar sebe ne 
vidijo več portretirane kot proizvajalce in protagoniste, ampak kot parazite, 
še povečata bolečino ob izgubi dela.

Massimiliano Mollona z etnografsko študijo o železarskih delavcih v 
angleškem Sheffieldu opominja, da prav deindustrializacija in prekarizacija 
povzročata občutke odtujenosti in ločenosti, in ne sama industrializacija.20 
V tem smislu je pomembno vlogo pri konstituiranju občutenj potencialne 
odtujenosti, izkušenj in pomenov dela (ter s tem povezano vlogo in podobo 
delavstva) odigrala ideja modernizacije. Vsaka modernizacija vpeljuje svoje 
predstave o racionalnem svetu. Po sesutju socialističnih držav se je začelo 
govoriti o novi globalni resnici, ki je socializem izenačila z zgodovinsko stag-
nacijo.21 Transformativna moč trga ima v teh družbah še posebno pomem-
bno vlogo: posameznike naj bi osvobodila od preteklih socialističnih spon, 
predvsem od pretekle miselne dediščine: na primer od pasivnega čakanja na 
pomoč od zunaj, da bo nekdo poskrbel zate. Tudi v tem primeru, kot ugo-
tavljam v nadaljevanju, imajo industrijski delavci pomembno mesto.

REGULIRANJE INDUSTRIJSKIH RAZMERIJ IN 
SOCIALNIH POLITIK

Večje spremembe na področju (reguliranja) industrijskih razmerij in social-
nih politik so se zgodile ob koncu devetdesetih let oziroma po letu 2000. 

19

20

21

Alessandro Portelli, »,This Mill Won’t Run No More‘: Oral History and Deindustrialization«, v: John 

Russo in Sherry Lee Linkon, New Working Class Studies, Cornell University Press, 2005, str. 58.

Massimo Mollona, Made in Sheffield: An Ethnography of Industrial Work and Politics, Berghahn Bo-

oks, New York – Oxford, 2009.

Susanne Brandtstädter, »Transitional Spaces: Postsocialism as Cultural Process: Introduction«, Cri-

tique of Anthropology, let. 27, 2007, št. 2, str. 132.
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Večinoma so bile povezane s politikami približevanja Evropski uniji in us-
klajevanja z evropskimi politikami ter predpisi. Po vstopu v Evropsko unijo 
je bila gospodarska rast počasnejša: na makroravni je prihajalo do sistema-
tičnega, dogovorjenega omejevanja rasti plač, naraščala je fleksibilizacija trga 
dela, istočasno so se spreminjale tudi socialne politike.

V novem konkurenčnem kontekstu so se tovarne spremenile v organi-
zacije z visoko obremenitvijo in fleksibilno proizvodnjo. Reorganizacija v 
proizvodnji je postavila delavce v odnose medsebojne konkurence. Pogovori 
z nekaterimi odpuščenimi delavkami Mure dokazujejo, da sta se v zadnjih 
letih v proizvodnji povečala predvsem napetost in nezaupanje med sodelav-
kami. Izguba zaupanja med delavci pripelje do zmanjšanja socialnega kapi-
tala v kolektivu in s tem v širšem okolju. V kraju, kjer se ljudje med seboj 
poznajo, napetost in nezaupanje ne vzpostavljata problema le na delovnem 
mestu, ampak tudi v širšem okolju: delavke se ne srečujejo samo v proiz-
vodnji, ampak tudi zunaj tovarne, na poti v banko, na pošto ali v trgovino, 
kar oživlja spomine na spore v delovnem prostoru. Po spremembi sistema 
so se menedžerji predvsem v izvoznem delu gospodarstva, v organizacijah 
z visoko obremenitvijo,22 najprej lotili zaostrovanja notranjih regulativnih 
mehanizmov. 

Silva, nekdanja delavka Mure, je posledice takšnih sprememb opisala na 
primeru same proizvodnje, kjer so bili delovni postopki pogosto le teoretič-
no izmerjeni, nihče ni fizično poskusil, ali je delo sploh izvedljivo. V delovni 
čas in s tem v normirano delo niso bile vštete priprave (različni materiali 
zahtevajo različne stroje, priprava za to zahteva svoj čas), prav tako ne čas, 
ko so delavke čakale na materiale ali na popravilo stroja v primerih okvare. 
Delavke pogosto niso mogle opraviti dela dovolj hitro, saj je primanjkovalo 
potrošnega materiala (škarij, sukanca, izvijačev, špulic, čolničkov). Medtem 
so se norme višale. Delovne postopke so oteževale tudi prostorske razmere: 

»Nismo si mogle urediti, da bi nam klima delala, čeprav bi morali zaradi 
blaga imeti pogoje. Vročina je bila, dvainštirideset stopinj. Halo, in ti delaj na 
normo, po osem ali deset ur. Zdaj smo vse alergične na slab zrak in na vročino. 

22 Stanojević razlikuje med dvema oblikama podjetij v času transformacije. Prva skupina zajema 

naprednejša in tehnološko razvitejša podjetja, ki so že v socializmu stalno sodelovala z zahodnimi trgi 

in so bila sorazmerno avtonomno notranje povezana (v sklopu samoupravljanja). V drugi skupini pa 

so bila v fordizmu močno zasidrana podjetja s tradicionalno konfliktnimi okolji, kjer se je z inten-

zifikacijo (ob približevanju in po vstopu v EU) stopnjeval sistem notranjih rigidnih avtoritativnih 

regulacij (Miroslav Stanojević, »Slovenski postfordizem v kontekstu evropeizacije: konkurenčno 

(samo)izčrpavanje dela«, v: Goran Lukič in Rastko Močnik, nav. delo, str. 27–28).
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Zdaj me je komaj zebst začelo, ko sem že dve leti na borzi [dela]. Se ne čudim, 
ker zdaj nekateri umirajo zaradi kapi. Vsi smo posledice dobili od visokega pri-
tiska in nemogočih razmer. Nismo imeli niti enega okna, vse je bilo zaprto. Smo 
bili kot piščanci pod žarnicam.«23

Silva opozarja na pogosto spregledan vpliv fleksibilizacije in prestruktu- 
riranja podjetij, tj. na zdravstveno stanje zaposlenih (in brezposelnih). 
Medicina dela predvsem za tekstilno industrijo kot posledico poklicnih 
poškodb in obrab navaja izjemno visoko pojavnost mišično-kostnih obo-
lenj (to je ena od poklicnih bolezni, čeprav v Sloveniji ni priznana), stresa, 
depresije, izgorelosti na delovnem mestu. Psihofizične posledice pospešu-
jejo stiske zaradi mobinga in detektivskih nadzorov v času bolniškega do-
pusta.24

Mednarodne študije25 opozarjajo, da je pri prestrukturiranju (ta proces 
ne zajema le odpuščanja, zmanjševanja ali ukinitve proizvodnje, ampak 
tudi reorganizacijo delovnih mest) prizadetih več, kot bi sprva pomislili. 
Med njimi namreč niso le odpuščeni, njihove družine in okolica, ampak 
tudi tisti, ki so v podjetju ostali. Na te probleme v Sloveniji sicer opozarja 
medicina dela, v širši javnosti pa se o njih le redko govori. Zdravstveno 
stanje zaposlenih in brezposelnih se prikazuje kot privatno zadevo posa-
meznice ali posameznika. Ne glede na to, da nekateri zdravniki26 opozar-
jajo na resne nevarnosti (in tveganja) poklicnih bolezni (alergije, bisinoza, 
mišično-kostne bolezni in obolenja), telesne in duševne bolezni ostajajo 
individualizirane: pojmuje se jih kot bolezni posameznic ali posameznikov 
in ne kot bolezni poklicne ali družbene skupine.27 O zdravju se razmišlja 
z vidika storilnosti in finančnih izgub. Poudarek na individualni odgo-

Intervju, Murska Sobota, junij 2011.

Številne delavke so me opozorile na problem mobinga in detektivskih nadzorov. Na povečano število 

takšnih problemov kažejo tudi poročila varuhinje človekovih pravic.

Mednarodne študije medicine dela opozarjajo na potrebo po načrtnih programih, ki se odzivajo na 

psihosocialna tveganja v procesih prestrukturiranja podjetij. Več o tem gl. Thomas Kieselbach idr., 

Zdravje v času prestrukturiranja (HIRES): priporočila in odzivi posameznih držav ter politike v EU, 

prev. Deks in Vid Fikfak, Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa 

in športa, Ljubljana, 2011.

Intervju z dr. Metodo Dodič Fikfak, predstojnico Inštituta za medicino dela, prometa in športa, 

Ljubljana, 15. 6. 2011.

Leta 2004 je bil izdan Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni (UL RS, št. 85/2003, 29. 8. 2003). 

Kljub temu Slovenija še vedno ni potrdila registra poklicnih bolezni, bolezni se ne odkriva, država ne 

financira pregledov, o teh temah se javno redko razpravlja.
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vornosti glede zdravja se sklada s sodobno paradigmo samoodgovornosti, 
ki je tudi v tem primeru zasnovana na individualizaciji tveganja in posa- 
meznikovi skrbi za zdravje.28

Fleksibilizacija trga dela je povezana z večjo racionalizacijo stroškov social-
ne zaščite v Evropski uniji in s tem tudi s spremenjenimi politikami zapos-
lovanja. Najpogosteje uporabljen koncept evropskih strategij zaposlovanja 
in reform evropskega socialnega modela je koncept aktivacije. Aktivacija 
pomeni redefinirano aktivno socialno politiko in aktivnega posameznika. 
Posameznik naj bi svojo aktivnost dokazoval z večjo prožnostjo na trgu dela. 
Aktiven posameznik naj bi se zavedal svoje odgovornosti in zato neprestano 
investiral v človeški ter socialni kapital, tudi v svoje zdravje, z namenom, da 
izboljša svojo zaposljivost.29 Posameznik ne čaka, sploh pa ne pričakuje od 
države ali družbe, da bo priskrbela sredstva za njegov obstoj.

Prehod od pasivnih k aktivnim ukrepom zaposlovanja je spodbudil šte-
vilne nove programe usposabljanja in izobraževanja, organiziranja raznih 
delavnic, (obveznih) seminarjev, ki brezposelne učijo, kako se mrežiti in 
tržiti tako na odprtem kot tudi na skritem trgu dela.

Politike aktivacije, ki se tesno povezujejo s teorijo racionalne izbire in im-
perativom samoodgovornosti, v ospredje potiskajo nove vrednote. Razu-
mevanje socialne pomoči je prevrednoteno: bila naj bi parazitstvo, ki ustvar-
ja odvisniško razmerje. Z vključitvijo v kakršno koli delo, ki je plačano ali 
pa tudi ne (delo v humanitarnih in podobnih organizacijah),30 »prejemniki 
pomoči povrnejo vsaj del tega, kar jim država domnevno velikodušno podarja 
in tako prispeva k njihovi pasivnosti«.31 Taka ideologija nasprotuje konceptu 
socialnih pravic, ki so v osnovi nepogojene.

Tanja Kamin, Zdravje na barikadah: dileme promocije zdravja: psihologija vsakdanjega življenja, 

Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2006.

Bruno Amable, »Morals and politics in the ideology of neo-liberalism«, Socioeconomic Review, let. 

9, 2011, št. 1, str. 3–30 (objavljeno na spletni strani 2. 6. 2010); Rose, nav. delo; Lukič in Močnik, 

nav. delo.

Pravice brezposelnih je omejila zlasti preoblikovana zakonodaja leta 2006. Upravičenec do denarne 

socialne pomoči, ki je brezposelna oseba, je v času prejemanja denarne socialne pomoči dolžan spreje-

ti vsako zaposlitev, delo po podjemni pogodbi ali pogodbi o naročilu avtorskega dela, po treh mesecih 

prejemanja denarne socialne pomoči pa tudi primerno začasno ali občasno humanitarno ali drugo 

podobno delo, ki mu jo ponudi oziroma na katero ga napoti Zavod Republike Slovenije za zaposlo-

vanje skladno s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Zakon o socialnem 

varstvu, ZSV-UPB2, člen 36b, str. 282, UL RS, št. 3/2007, 12. 1. 2007).

Vesna Leskošek, »Načeti temelji socialne države«, Delo, 14. 8. 2010, Sobotna priloga, str. 12.
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Upravitelji v tovarnah so ponotranjili opisano logiko. V primerjavi s kapi-
talističnim zahodom sicer pripisujejo Sloveniji večjo socialno varnost, ven-
dar takšna varnost ni več samoumevna. »Sem ravno danes na sestanku razla-
gal. Mi imamo to socialno zavarovanje, ono in tretje, ampak če ga bomo preveč 
izkoriščali, bomo morali priti na drug sistem,« je komentiral vodja oddelka v 
Predilnici. Po takem mnenju so v sodobnem času posamezniki odgovorni 
upravičiti socialno varnost oziroma oskrbo administrativnega sistema, kot 
je na primer zdravstveno zavarovanje. Goljufije in izkoriščanja privilegijev 
(namreč, ne gre več za pravice, ampak za privilegije) lahko po tej razlagi 
pripeljejo do njihove ukinitve. Z naraščajočo moralno avtoriteto trga in po-
godbenih sistemov (pogodbeno delo) vprašanje družbene vključenosti in 
moralne vrednosti ni več inherentna pravica, temveč zaslužen (in pogojen) 
privilegij.

Pomembno je razmisliti, kako se v družbi institucionalno zaznamovana 
kolektivna usoda kaže, zaznava in obdeluje v življenjskem kontekstu lju-
di. Javni diskurzi odgovornosti, ki krivdo za družbene probleme namesto 
strukturnim razmeram pripisujejo neki hibi posameznika (odvisnost, po-
manjkanje odgovornosti ali iniciativnosti, parazitstvo), njegovemu ali nje-
nemu individualnemu moralnemu značaju, so izključujoči in vzpostavljajo 
državljanstvo brezdržavljanskosti.32 Na področju socialnih politik je načelo 
brezpogojnosti pravic zamenjalo načelo dogovorjenih zahtev. Brezposelnost 
in revščina (vključno z zaposlenimi revnimi) nista obravnavani kot struk-
turni problem, ampak kot posledica osebnih odločitev ljudi. Brezposelnim 
je pripisana pasivnost oziroma neaktivnost, prejemnikom denarnih pomoči 
pa odvisnost od teh prejemkov.

Vesna Leskošek opozarja, kako nevarno postane, ko se términi iz poli-
tik, kjer se posameznike kategorizira po statusu ne/aktivnosti in odvisnosti 
od denarnih prejemkov, prenesejo na osebne značajske lastnosti in s tem 
v moralne kategorije, kar prispeva k patologizaciji prejemnikov denarnih 
pomoči.33 Oznake ne le moralno diskreditirajo, temveč tudi kriminalizirajo 
prejemnike denarnih pomoči.

Eden glavnih namenov naj bi bil spremeniti socialno zakonodajo pretekle-
ga socialističnega (in sodobnega) časa, preprečiti goljufije in zlorabe sistema 

32

33

Margaret Somers je odsotnost določenih populacij (revnih, brezposelnih) v javnem prostoru označila 

kot državljanstvo brezdržavljanskosti (statelesness of citizens). Prim. Margaret R. Somers, Genealogies 

of Citizenship: Markets, Statelessness, and the Right to Have Rights, University of Michigan, Ann Arbor, 

2008. Prevod koncepta povzemam po Mojci Pajnik.

Leskošek, nav. delo, str. 12.
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socialnih pomoči. Zato ukrepe aktivne politike zaposlovanja spremlja mora-
liziranje in stigmatiziranje brezposelnosti. O družbeni stigmi brezposelnosti 
so veliko govorile odpuščene delavke. Zaradi bolezni predčasno upokojena 
delavka se je jezila na ministra za delo, ki je ob množičnem odpuščanju v 
Muri dejal, da je za odpuščene vse poskrbljeno, pri čemer se je skliceval na to, 
da so na Zavodu za zaposlovanje pripravili nadomestila za delavce. Jezna je 
bila, ker minister niti pomisli ni, da bi delavec rad delal, in da ga skrbi delo, 
ne pa nadomestilo.34 Stigmatizacija po eni strani prispeva k nadzoru in dis-
cipliniranju širše družbe, po drugi pa opozarja na prevladujoče družbene 
predstave o delavstvu: delavec je len in od države raje prejema podporo.

Kot sem ugotavljala v empirični analizi tekstilnega delavstva in na primeru 
Predilnice Litija,35 je vodstvo v tovarni pogosto poudarjalo, da se je treba 
znebiti socialistične tradicije. Tovarna je gospodarsko podjetje in ne socialna 
ustanova, mi je v pogovoru razložila uslužbenka in dodala, da je bila najprej 
huda, ko so drugi tako govorili, zdaj pa razume, da mora biti tako. Vodstvo 
je sicer utemeljevalo nove strategije v nasprotju s socializmom, vendar jih 
je kljub temu delavcem večkrat predstavilo na tak način, da je poudarilo 
kontinuiteto s preteklostjo, ali kot mi je rekel vodja enega od oddelkov: 
»Delavcem na dušo popiham, da je spet malo po starem.«

Upravitelji Predilnice niso edini, ki delavce pogosto povezujejo s socialis-
tično preteklostjo. Kot zasledimo tudi v medijih, podjetniki in ekonomske 
elite s pripisovanjem socialistične izkušnje industrijske delavce naturalizirajo 
v socialistične subjekte. V takem smislu se delavcem pripisuje nemodernost: 
delavci so tisti, ki niso dovolj sledili modernizaciji. Menedžerji pa so pravo 
nasprotje: so tisti racionalni subjekti, ki so sprejeli spremembe in so jih tudi 
usposobljeni podajati naprej.

REPREZENTACIJE INDUSTRIJSKEGA DELAVSTVA

Sodobne študije delavskega razreda so se preusmerile od proučevanja mate-
rialnih procesov in kolektivnih gibanj k simbolnim vpisom, k raziskovanju 
prostorov vsakdanjega življenja, kjer delavci oblikujejo zaznave in predstave 
o samih sebi, pomene in izkušnje delavskega razreda.36 Študije opozarjajo 
na problem reprezentiranja delavcev v sodobnih družbah. Osredotočajo se 

Intervju, upokojena delavka, Murska Sobota, junij 2011.

Vodopivec, Labirinti postsocializma, nav. delo.

John Russo in Sherry Lee Linkon, nav. delo.
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na načine reprezentiranja delavcev kot pasivnih in odvisnih subjektov v raz-
ličnih deželah (gopnikov v Rusiji, ned ali chav v Veliki Britaniji, white trash 
v ZDA ipd.), na razkrivanje medijskih in političnih prikazov, ki delavski 
razred portretirajo kot družbeni problem per se. Diskurzivna konstrukcija 
družbeno izključenih pripadnikov (belega) delavskega razreda kot nemo-
dernega in zaostalega, njihovo osiromašanje – ne le materialno, ampak tudi 
simbolno, se kaže kot razredni rasizem.37

Posocialistične etnografije opozarjajo na pomen simbolnih vpisov indus-
trijskih delavk in delavcev v posocialistični prostor.38 V tem prostoru se ne-
modernost delavstva povezuje s preteklim socialističnim sistemom. Poso-
cialistična modernizacija se je namreč utemeljevala v antisocialistični drži. 
Paradigma prilagojenih, mobilnih in samoodgovornih delavcev je v poso-
cialistični kritiki utemeljena z zavrnitvijo socialističnega kolektivizma in s 
prevzemanjem kapitalističnih individualističnih načel.

Industrijski delavci v Sloveniji so najpogosteje portretirani kot socialni in 
ne gospodarski problem, le redko se o njih govori kot o gospodarskih dejav-
nikih.39 Delavcem, ki so zadnje čase (v medijih) najpogosteje portretirani 
predvsem v povezavi s stavkami in protesti, v tem primeru pripisujejo nera-
cionalnost, čustvenost in histeričnost. Dejavnost delavcev je v celoti opre-
deljena z mestom in funkcijo, ki jo delavci zasedajo v simbolnem redu.40

Medijske reprezentacije delavce objektivizirajo in viktimizirajo. Nika Au-
tor je na primeru fotografskega projekta časopisne hiše Delo Obrazi nevid-
nih ugotavljala, da podobe nevidnih delavcev napeljujejo na način foto-
grafiranja, ki je značilen za policijske ali antropološke oziroma medicinske 
kartoteke. Obrazi nevidnih sicer postanejo vidni, a vendar kot kriminalci 
oziroma kot predmet »frenoloških« raziskav. Takšne reprezentacije stereoti-
pizirajo in ne razčlenjujejo problema. Fotografije ne povedo ničesar o meha-

Chris Haylett je ta termin povzela po Pierru Bourdieuju. Z njim je Bourdieu označil inferioren odnos 

nižjega srednjega razreda do delavcev (»Illegitimate Subjects?: Abject Whites, Neo-Liberal Moderni-

sation and Middle Class Multiculturalism«, Environment and Planning D: Society and Space, let. 19, 

2001, št. 3, str. 351–370).

Alison Stenning, »Where is the postsocialist working class? Working class lives in the spaces of 

(post)socialism«, 2005, http://www.nowahuta.info/papers/postsocialist%20working%20class%20re

vised%20final.pdf.

Gorazd Kovačič, »Kriza kot priložnost za revizijo medijskega sistema«, Medijska preža, št. 34–35, maj 

2009, str. 10.

Boštjan Nedoh, »Medijska reprezentacija delovnega ljudstva: kriza in mediji«, Medijska preža, št. 

34–35, maj 2009, str. 15.
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nizmih, ki delavce spreminjajo v nevidne, »ničesar o nasilju, ničesar o državni 
strukturi diskriminacije, ki te delavce potiska v cone sivih kupčij«.41

Ne gre le za to, da glasovi delavcev ostajajo prezrti, napačno reprezentirani 
in stigmatizirani. Delavci čutijo družbeno odtujenost, ta pa se materializira 
v revščini: materialni in simbolni. Socialistični modernizacijski scenarij je 
industrijsko delo postavil v ospredje. Industrijski delavci so v njem odigrali 
dejavno vlogo. Svet modernizacije je bil izkušen prav z delom v industriji. 
Delavci so to doživljali kot dejavno vključevanje v modernizacijski načrt 
države, medtem ko so zdaj iz njega izključeni. Takšna občutenja se skrivajo 
v njihovih izjavah, na primer v jeznem komentarju odpuščene Murine de-
lavke: »Delo ni vrednota, delo je razvrednoteno, delavec pa navaden klump«.42 
Tekstilne delavke so se v družbenih portretih v preteklih petdesetih letih 
spreminjale od odločnih revolucionarnih, pridnih, skromnih, tihih in 
požrtvovalnih delavk v histerične in hkrati apatične žrtve sodobne moder-
nizacije. V tako imenovani posocialistični tranziciji so ostale brez glasu, na 
družbenem odru se ne pojavljajo več kot subjekti, ampak kot neme, pasivne 
sence.

»Saj pravim, za take idiote nas imajo, kot da ena pa ena ne znamo sešteti. 
Žalijo inteligenco.« Silva, odpuščena Murina delavka, se je tu sklicevala na 
vse industrijske delavce, te misli je namreč izrekla ob neki drugi stavki, ki jo 
je videla na televiziji. Njena misel kaže, da se industrijski delavci prepoznajo 
v simbolnem redu, v slabšalnem označevalcu delavstva. In vendar lahko na 
takšno misel gledamo tudi drugače. »Če bi nas tam namesto 900 stalo 3000, 
bi drugače izpadlo,« je nadaljevala Silva, ko je komentirala stavko Murinih 
delavk in delavcev; »če bi se takrat SCT pridružil, pa vsi ostali, ki so brez plač 
hodili delat, samoiniciativno, pa bi se videlo, da imamo resno polhn kufer.«  
V takih izjavah se oblikujejo potencialni prostori medsebojne solidarnosti.

ANGAŽIRANA ANTROPOLOGIJA:  OBLIKOVANJE 
PROSTOROV ZA EMANCIPACIJO IN SOLIDARNOST

Skozi zgodovino so se zapisovalci etnografij in življenjskih zgodb ukvarjali z 
vprašanjem, kako čim manj poseči v pripovedi ljudi (kako pustiti drugim, da 
spregovorijo), z dilemo ne govoriti v imenu drugih oziroma s kritiko iskanja 

Nika Autor, Učinki reprezentacije in zagate kritične misli v polju umetniških praks, magistrska naloga, 

Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2011.

Intervju z odpuščeno delavko Mure, Murska Sobota, junij 2011.
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avtonomnih prostorov, odporniških praks in romantiziranja marginalnosti 
v smislu inherentno osvobajajočega. Ob tem so se odpirala vprašanja o razis-
kovalčevi refleksiji in o njegovem položaju, mestu izjavljanja. Antropologija 
se je v zagovoru pred bremenom lastne kolonialne in imperialistične de-
diščine v nekem obdobju celo odvrnila od družbe, ljudi in njihovih zgodb. 
Osredotočala se je na lastno introspekcijo, na svojo proizvajanje pripovedi. 
Nedavno pa se je okrepil razmislek o angažirani znanosti tudi med antro-
pologi.43

Pri reprezentiranju drugega – četudi ne govorimo eksplicitno – se ved-
no pojavlja vprašanje, za koga ali v imenu koga govorimo. To vprašanje 
se navezuje na problematiko o politični in etični odgovornosti. Etnografije 
in življenjske pripovedi neizbežno nosijo emancipacijski in politični naboj. 
Toda kljub temu ni nujno, da vidimo v tem le nerazrešljivo dilemo. Pripo-
vedi ljudi, njihove konkretne življenjske zgodbe kažejo na kompleksnost, 
kontradiktornost, s tem pa izpodbijajo enoznačne in zacementirane resnice. 
Življenjske zgodbe in izkušnje opozarjajo, da moramo razmišljati onstran 
okvirov enodimenzionalnega in enoznačnega. Protislovnosti so tu pomemb-
ne, saj opominjajo, da življenje ne poteka po eni sami črti racionalnega, 
opozarjajo na razkol med pričakovanji, ideali in vsakdanjimi realnostmi, na 
pogajanja med kulturnim, simbolnim in materialnim.

Na tem mestu bi zato razmišljala, kako »izkoristiti« politične implikacije 
življenjskih zgodb in intervjujev in kako odpirati prostor za njihovo izražan-
je. Pri tem je seveda treba paziti, da se v želji po enostavnem in poenote-
nem pogledu ne odrečemo heterogenosti in protislovjem. Problem nastane, 
če s pripovedmi, izkušnjami posameznic ali posameznikov jasno in glasno 
pritrjujemo enopomenskim resnicam. Problematična je fiksacija, ki prinaša 
»en resničen« pomen.44 Kot o fotografijah nevidnih delavcev razmišlja Nika 
Autor, je problem v tem, da nevidni postanejo vidni v redukcijskem in po-
enostavljenem smislu (delavec kot kriminalec ali kot žrtev sistema).

Razred vedno močneje zaznamuje subjektne pozicije in življenjske izbire 
posameznika, pa vendar o razredu vedno manj govorimo. Razloge za to 
je po Nancy Fraser treba iskati ne samo v posocialističnih značilnostih (v 
povezovanju takšnih konceptualizacij s preteklim političnim in ideološkim 

Angažirani antropologiji je bila leta 2010 posvečena številka revije Current Anthropology z naslovom 

Engaged Anthropology: Diversity and Dilemmas (let. 51, 2010, št. 2). Le-ta je bila rezultat Wener-

Grennovega posveta The Anthropologist as Social Critic: Working toward a More Engaged Anthropology 

iz leta 2008, zlasti iniciativ antropologinj Sethe M. Low in Sally Engle Merry. 

Nika Autor, nav. delo.
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sistemom), ampak tudi v prehodu od politik distribucije k politikam prepo-
znavanja: s pozneje redefinirano konceptualno matrico distribucija – pripo-
znanje – reprezentacija je opozorila, da družbene izključenosti vendarle ne 
moremo obravnavati, če poleg ekonomske neenakosti ne razčlenjujemo tudi 
nepripoznanja (misrecognition) oziroma napačnega pripoznanja in načina 
reprezentacije.45

Pomembno je ugotavljati, kako so družbene neenakosti institucionalizira-
ne. Odpravljanje neprepoznavanosti pomeni spreminjanje družbenih insti-
tucij, spreminjanje vrednot, ki regulirajo interakcije in s tem ovirajo enako-
pravno sodelovanje. Zato je treba odkriti načine, kako je neprepozna(va)nost 
institucionalizirana. To zajema raziskovanje institucionaliziranih vzorcev 
kulturnih vrednosti in institucionalizirane odnose družbene podrejenosti.

Po drugi strani je pomembno razkrivati vzajemno povezanost strukturnih 
družbenih okoliščin in pogojev v organizaciji sodobnega transnacionalnega 
kapitala. To zajema tudi odkrivanje in primerjanje življenja posameznikov v 
različnih okoljih. Pomembno vlogo pri tem igra antropologija, in sicer s po-
vezovanjem makro- in mikroodnosov, z obravnavanjem makroprostora in 
obenem z osredotočanjem na mikropogajanja, lokalne pripovedi, konkret-
ne zgodovinske kontekste. Konkretne etnografije učijo, da so zgodovinski 
konteksti pomembni, da je pomembno zajeti in razkrivati kompleksnost, 
vzajemno prepletenost mehanizmov, diskurzov, problemov, jih razkrivati z 
materialnega in simbolnega vidika.

Najmočnejši boji so čeznacionalni, toda da bi to idejo zares osvojili, mora-
mo ugotoviti, kakšni so odgovori posameznikov na mikroravneh. Chandra 
Talpade Mohanty je ob razmišljanju o transnacionalni feministični solidar-
nosti opozarjala, da se moramo osredotočiti na oboje: na kolektivne in in-
dividualne izkušnje boja, odpora ali izkoriščanja, na razlike in podobnosti 
med različnimi lokalnimi konteksti. Ta perspektiva solidarnosti zahteva razu-
mevanje zgodovinskih, izkustvenih posebnosti in razlik, a tudi zgodovinskih 
in izkustvenih povezav med različnimi skupnostmi. Po tej poti iščemo točke 
povezanosti in točke razdvajanja. Poudarek je na relacijah prepletenosti, po-
dobnosti, vzajemnosti, medosebne odgovornosti in skupnih interesov.46

Po eni strani je pomembna (analitična) osredotočenost na dileme, stiske in 
poudarke pripovedovalcev, na raziskovanje in osvetljevanje mehanizmov iz-

Nancy Fraser, »Reframing Justice in a Globalizing World«, New Left Review, št. 36, 2005, http://

www.law.yale.edu/documents/pdf/Fraser_ReframingJustice.pdf.

Chandra Talpade Mohanty, Feminism without borders: decolonizing theory, practicing solidarity, Duke 

University Press, Durham, 2003, str. 242.
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koriščanja in razlaščanja. Po drugi strani pa oblikovanje različnih reprezenta-
cij, ki individualne izkušnje prenašajo v javne prostore, vendar se hkrati ne-
prestano izmikajo popredmetenju skupin. Naša naloga je, da prepoznavamo 
kompleksnosti, medsebojne prepletenosti, da neprestano problematiziramo 
napačne preprostosti.47 Na koncu naj še enkrat poudarim, da je pomembno, 
kako pripovedujemo zgodbe. Alternativne pripovedi morajo biti producira-
ne. Antropologija in etnologija sta zato nujno angažirani disciplini. Novejše 
študije razreda, dela in delavskih skupnosti kličejo k optimizmu in upanju. 
Tudi sama mislim, da če govorimo o emancipaciji in mobilizaciji za soli-
darnost (kar naj bi vodilo v spremembe), moramo razmišljati o oblikovanju 
takšnih prostorov: prostorov za upanje in optimizem. 

Michael Herzfeld, »Engagement, Gentrification, and the Neoliberal Hijacking of History«, Current 

Anthropology (Engaged Anthropology: Diversity and Dilemmas), let. 51, 2010, št. 2, str. 267.
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»Znanost je za kapitalista zastonj.« 
Kar l  Marx,  KAPITAL,  s t r.  342.
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PRIMOŽ KRAŠOVEC

EKSPROPRIACIJA 
ČRNE ŠKATLE

KRIZA, NOVA INOVACIJSKA POLITIKA IN 
DRUŽBA ZNANJA

NA POTI V DRUŽBO ZNANJA

Maja 2011 je slovenski parlament sprejel Nacionalni program visokega šol-
stva (NPVŠ) in Raziskovalno inovacijsko strategijo (RISS), dva strateška 
dokumenta, ki sicer nimata zakonske moči, vendar predstavljata osnovne 
idejne in politične smernice za razvoj univerze in javnega raziskovalnega 
sektorja v letih 2011–2020. Kot taka pomenita ogrodje za bodoče spre-
membe zakonodaje na teh področjih in v tem časovnem okviru, obenem pa 
tudi navodila za spremembe delovanja univerze in raziskovalnih inštitutov, 
kjer je to mogoče, že znotraj okvirov obstoječe zakonske ureditve.

Na prvi pogled pomenita dokumenta korak naprej od predhodnih načr-
tov za razvoj visokega šolstva in znanosti. NPVŠ, ki povzema načrtovane 
spremembe v visokem šolstvu, se namreč začenja s stavkom, da je znanje 
javno dobro,1 poleg tega nasprotuje šolninam,2 poziva k ukinitvi izred-
nega študija (kot edine oblike dodiplomskega študija, na kateri obstajajo 
neposredne šolnine),3 zavzema se za povečanje avtonomije univerze4 in 
predvideva povečanje obsega javnih finančnih sredstev za visoko šolstvo 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Drzna Slovenija: Predloga NPVŠ 

2011–2020 in RISS 2011–2020, MVZT, Ljubljana, 2011, str. 2.

Prav tam, str. 39.

Prav tam, str. 17.

Prav tam, str. 7–8.
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in raziskovanje5 ter univerzalen in pravičen dostop do visokega šolstva, s 
posebno skrbjo za manjšine in depriviligirane družbene skupine.6 To pome-
ni zelo drugačno, če ne celo nasprotno usmeritev od odkrito neoliberalnih 
prizadevanj prejšnje vlade, ki je hotela uvesti neposredne šolnine, posegala 
je v kadrovsko in idejno avtonomijo univerze in raziskovalnih inštitutov ter 
ustanovila ali dopustila ustanavljanje številnih zasebnih visokošolskih in-
stitucij (ki pa so kljub temu javno financirane).

RISS, ki povzema načrtovane spremembe v javnem raziskovalnem polju, 
je, po drugi strani, napisan v manj plemenitem duhu in ne poudarja javnega 
značaja znanja in znanosti. Čeprav ne predvideva odkrite, neposredne pri-
vatizacije javnih raziskovalnih ustanov, pa vendar močno poudarja nujnost 
njihovega večjega povezovanja z gospodarstvom. To nujnost zagovarja z 
objektivnimi značilnostmi razvoja svetovnega gospodarstva: z aktualno 
krizo evroobmočja, padanjem konkurenčnosti Slovenije in EU v celoti ter 
vzponom Azije. Dokument je napisan v duhamorni podjetniško-menedžerski 
latovščini,7 vendar če ga beremo naklonjeno in če iz površnega in nekonsis-
tentnega opisa globalne ekonomske situacije v dokumentu samem poskušamo 
rekonstruirati jasno argumentacijsko nit, gre ta nekako takole: industrijski in 
trgovinski vzpon Azije potisne Evropo v položaj zmanjšane konkurenčnosti 
na svetovnih trgih. Ker je bil vzpon Azije zasnovan na visokotehnoloških 
inovacijah in inovacijah v poslovnih modelih, mora Evropa Aziji parirati na 
enak način. To je mogoče le s pospešenim razvojem visokošolskega in razisko-
valnega sektorja, s povečanjem investicij vanj in z njegovo reorganizacijo v 
smeri spodbujanja razvoja visokotehnoloških inovacij.8 Tak model razvoja 

Prav tam, str. 21.

Prav tam, str. 39.

Ta je v ostrem nasprotju z razsvetljenskim geslom sapere aude, ki ga je minister v odstopu Golobič 

uporabil za motto knjižne izdaje obeh strategij; nasprotnikom obeh strategij je očital boječe vztrajanje 

pri statusu quo in pomanjkanje drznosti ter razsvetljenskega duha (prim. prav tam, str. ix–x; gl. še 

kritiko teh dokumentov, posnetek posveta Predrzna Slovenija na http://www.vest.si/2010/10/07/po-

svet-predrzna-slovenija/). Glede na splošno jezikovno in intelektualno raven komentarjev na obe 

strategiji, ki so bili objavljeni na spletnih straneh MVZT, bi se jim dalo očitati še marsikaj drugega, 

toda večja težava je »postrazsvetljenskost« diskurza RISS, v katerem ni prav očitno, ali avtor(ji) raz-

ločujejo med javnim in zasebnim interesom, med koncepti polis in oikos in med drznostjo javne rabe 

uma ter drznostjo venture kapitalizma. Morda pa je táko klasično razumevanje razsvetljenstva samo 

del statusa quo, proti kateremu grmi Golobič, in ima novo razsvetljenstvo novih politikov drugačne 

intelektualne temelje; žal je minister odstopil, ne da bi pojasnil svoje drzne vizije razsvetljenstva.

Prav tam, str. 64–66.

5

6

7

8
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naj bi premagal evropsko krizo in spodbudil gospodarsko rast, povečal ob-
seg zaposlenosti in prinesel splošno družbeno blagostanje.

Tu ne gre (več) za klasično tehnokratsko neoliberalno argumentacijo, po ka-
teri je treba javni sektor deregulirati, deloma privatizirati in vanj uvesti poslov-
ni tip upravljanja, ker naj bi bili poslovni modeli učinkovitejši, preglednejši 
in ker najbolje razporejajo vire in veščine. Razvoj zasebnega sektorja oziroma 
gospodarstva se tu, v specifičnih razmerah monetarne in fiskalne politike EU, 
prikazuje kot obči interes družbe kot celote: le rast nas lahko potegne iz krize. 
Ker RISS predvideva, da je rast pogojena s povečevanjem konkurenčnosti, in 
ker so pogoj za večanje konkurenčnosti visokotehnološke inovacije in ino-
vacije v poslovnih modelih (kot nam kaže vzpon Azije),9 je tesnejše pove-
zovanje raziskovalnega sektorja z gospodarstvom, uvajanje podjetniškega 
duha in poslovnih modelov v javne raziskovalne ustanove, reorganizacija 
raziskovalnega sektorja na način, da bo ta začel proizvajati visokotehnološke 
in poslovne inovacije ter intenzivnejši prenos znanja v gospodarstvo, v javnem 
interesu. Če verjamemo tej argumentaciji, bo javni raziskovalni sektor delal 
v javnem interesu šele in le v toliko, v kolikor bo postal bolj podjetniški in 
proizvajal inovacije, uporabne za večjo gospodarsko konkurenčnost.10 Velja 
pa tudi obratno: proizvodnja klasičnega, avtonomnega, »samo akademskega 
znanja«11 pomeni v tej konstelaciji družbeno neodgovorno in sebično početje, 
ki zato ni v javnem interesu. Na tej točki se RISS pomembno razlikuje od 
neoliberalne ortodoksije: ne gre za zmanjšanje, temveč za zvečanje javne po-
rabe, in ne za privatizacijo javnih ustanov, temveč za njihovo preoblikovanje 
v podporni podsistem za gospodarstvo.12

Podobne diagnoze stanja svetovnega gospodarstva, strategije za reševanje 
Evrope iz krize ter analize novega mesta in odgovornosti univerze in zna-
nosti v teh strategijah beremo tudi v strateških dokumentih OECD in EU.13 
Torej ne gre le za lokalno problematiko, ampak za spremembe v načinu 
dojemanja in organizacije visokošolskih in raziskovalnih sistemov na evrop-
ski in svetovni ravni. Te spremembe se na nekaterih mestih razlikujejo od 

Prav tam.

Prav tam, str. 75.

Prav tam, str. 81.

Prav tam, str. 70.

Organisation for economic cooperation and development (OECD), The knowledge-based economy, 

OECD, Pariz, 1996; ista, Innovation in the knowledge economy, Pariz, 2004; ista, The OECD innova-

tion strategy: Getting a head start on tomorrow, Pariz, 2010; Evropska komisija, Europe 2020 flagship 

initiative: Innovation union, EK, Bruselj, 2010.

9
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klasičnih neoliberalnih politik, značilnih za polpreteklo zgodovino razvoja 
evropske univerze in znanosti, saj ne predvidevajo odkritih, neposrednih 
privatizacij javnih visokošolskih in raziskovalnih ustanov, temveč ohranjajo 
pomen univerze in znanja kot javnega dobra. Obenem pa načrtovane re-
forme univerze in znanosti niso tako idilične in ne bodo imele nujno tako 
pozitivnih učinkov, kot predvidevajo njihovi lokalni in evropski strategi. 
Zato si, četudi deloma odstopajo od dosedanje neoliberalne ortodoksije, 
zaslužijo podrobnejšo kritično analizo.

V članku bomo poskušali podati natančnejšo in kompleksnejšo sliko aktu-
alne evropske krize in razmerij moči v svetovnem ekonomskem sistemu ter 
vlog univerze, znanosti in inovacij v njem, pri čemer bomo pozorni zlasti na 
dve razsežnosti: na to, kar aktualni strateški dokumenti MVZT, OECD in 
EU v zvezi z razvojem univerze in znanosti zamolčijo, in na šibke točke teo-
rij, na katerih temeljijo. Temu bomo sproti dodajali še alternativen pogled 
na krizo, njene socialne učinke, potencialne rešitve ter vlogo univerze in 
znanosti v družbi; pogled, ki je zunaj trenutnega miselnega horizonta sno-
valcev visokošolske in raziskovalne politike tako na lokalni kot na evropski 
ravni, a tudi zunaj miselnega obzorja večine univerzitetnih in znanstvenih 
»deležnikov« samih – kar pomeni, da je sprememba statusa quo nujna, ven-
dar ne nujno v smeri ekonomističnega fatalizma.

VZPON AZIJE

Aktualna kriza, ki je v zadnjih dveh letih v EU prerasla iz finančne v krizo 
javnega dolga, ni nič novega, saj je le ena v dolgi vrsti finančnih kriz, ki pa so v 
času od azijske krize v letih 1997–1998 postale pogostejše. Novo je le to, da je 
to prva velika finančna kriza, ki je po dolgem obdobju relativne stabilnosti in 
blagostanja zadela center, najrazvitejše države svetovnega kapitalističnega siste-
ma. Kar danes doživlja mediteranski del EU, so v osemdesetih letih doživljale 
razvijajoče se države Afrike in Južne Amerike, kjer so bile dolžniške krize takrat 
tako hude, da so tako ekonomisti in politiki kot prebivalci teh držav osem- 
deseta poimenovali izgubljeno desetletje. Tem krizam so – tako kot danes –  
sledile reševalne akcije pod nadzorstvom Mednarodnega denarnega sklada 
(MDS) in »strukturne prilagoditve«, ki so državam v razvoju nalagale priva-
tizacijo, krčenje javnih izdatkov in druge varčevalne ukrepe, kar je sprožilo 
dolgoročno dolžniško odvisnost ter gospodarsko in socialno stagnacijo.14

Prim. Richard Peet, Unholy trinity: The IMF, World bank and WTO, ZED books, London, 2003.14
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Osemdeseta leta, v katerih je nad predhodno keynesovsko ekonomsko in 
socialno politiko tudi v centru prevladala neoliberalna, niso bila prijetno 
obdobje niti za center. Čeprav učinki prehoda na neoliberalizem niso bili 
tako hudi kot v razvijajočem se svetu, so bile za osemdeseta tudi v centru 
značilne stagnacija na področjih produktivnosti in realnih plač, številne pri-
vatizacije in deindustrializacija. Ena od najpomembnejših značilnosti neo-
liberalnih ekonomskih politik je povečanje moči in obsega finančnega sek-
torja ter povečan pomen monetarne politike – pojav, ki se v strokovni litera-
turi imenuje financializacija.15 To pomeni, da nadzor nad inflacijo postane 
pomembnejši od stopnje zaposlenosti in fiskalna stabilnost pomembnejša 
od socialnega standarda – oboje zmanjša moč in pravice delavskega razreda 
ter poveča in stabilizira prihodke kapitalističnega –, medtem ko monetarna 
in finančna politika postaneta vse pomembnejši vzvod moči v mednarodnih 
odnosih (to se kaže prav v primerih dolžniških kriz razvijajočih se držav). 
Pogoj za to sta progresivna deregulacija finančnega sektorja in sistem neod-
visnih centralnih bank, ki niso pod demokratičnim nadzorom.16

Poleg naštetih procesov se je v osemdesetih letih zgodil tudi visokotehnološki 
razvoj Vzhodne Azije, najprej Japonske, nato še Južne Koreje, Singapurja, 
Tajvana in Kitajske, za katerega so bile značilne eksplozije novih tehnologij, 
hiter preboj teh gospodarstev med najbolj konkurenčna na svetu in visoke 
stopnje rasti. Na prvi pogled bi bil lahko njihov razvojni model izhod iz 
splošne krize in stagnacije, a to bi veljalo le, če bi bil povsem endogen in če 
bi ga bilo mogoče preprosto prenesti v katero koli državo ali regijo. Težava 
pa je v tem, da je »vzpon Azije« potekal v splošnem kontekstu globalne fi-
nancializacije in da je bil v veliki meri odvisen od ameriške geoekonomske 
politike, da je bil torej specifična in težko ponovljiva zgodovinska epizoda. 

Japonska, lokomotiva oziroma vodilna »gos«17 azijskih tigrov, je svojo in-
dustrijo po drugi svetovni vojni razvijala razmeroma samostojno, brez večjih 
mednarodnih pritiskov, brez strukturnih prilagajanj in z izdatno pomočjo 
ZDA pri prenosu tehnologije in znanja. Prav tako je lahko pri izvozu svo-
jih visokotehnoloških izdelkov računala na ogromen ameriški trg z velikim 
povpraševanjem in visoko kupno močjo. Japonska je lahko rasla in razvijala 

15

16

17

Prim. Costas Lapavitsas, »Financialised capitalism: Crisis and financial expropriation«, Research on 

money and finance discussion, referat št. 1, SOAS, London, 2009.

Prim. Dean Baker, »Tiranija Europske centralne banke«, Slobodni Filozofski, Zagreb, 2011, http://

www.slobodnifilozofski.com/2011/05/dean-baker-strahovlada-ecb.html.

»Jata letečih gosi« je v ekonomski in menedžerski literaturi pogosta metafora za vzpon azijskih tigrov, 

kjer Japonska nastopa kot prva gos v formaciji.
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svojo različico »družbe znanja« le ob naklonjenosti in pomoči ZDA. Kolikšna 
je bila njena odvisnost od ZDA, je pokazal Plaza accord leta 1985: ker je Japon-
ska postajala premočna in preveč konkurenčna, so ZDA znižale vrednost 
dolarja glede na jen in Japonska je bila, da bi ohranila svojo konkurenčnost 
ob visokem jenu, prisiljena svojo visokotehnološko industrijo »globalizirati« 
in del produkcije prenesti na Kitajsko ter v druge vzhodnoazijske države; 
tako si je znižala stroške z izkoriščanjem tamkajšnje poceni delovne sile.18

Južna Koreja, druga pomembna visokotehnološka vzhodnoazijska sila, je 
industrijske zmogljivosti razvila pod izjemno kruto vojaško diktaturo, ki 
je odločno zatirala delavce in poskuse njihovega organiziranja ter boja za 
delavske pravice. Kasnejše odprtje svetu je, poleg uvedbe demokratičnega 
sistema in človekovih pravic, pomenilo trajno družbeno neenakost in ob-
dobje stalnih delavskih nemirov in stavk, saj je bila cena visokotehnološke 
konkurenčnosti fleksibilnost trga dela, dolgi delavniki ter nevarno in težaško 
delo v tovarnah, ki pogosto vključuje delo s strupenimi snovmi.19

Če gledamo regijo kot celoto (in ne le izjemnih primerov uspeha azijskih 
tigrov), je visokotehnološki razvoj Vzhodne Azije sledil klasični formuli 
kombiniranega in neenakega razvoja: nekatere države (predvsem Japonska, 
Južna Koreja, Tajvan in Hongkong) so razvile svoje izobraževalne in indus-
trijske zmogljivosti, postale svetovno konkurenčne in dvignile svoj standard, 
medtem ko so druge ali zastale ali celo nazadovale. Tako so Malezija, Filipini 
in Indonezija postali vzhodnoazijske delavnice, torej države, ki so s svojim 
poceni delom zagotavljale cenovno konkurenčnost japonske (in tudi zahodne) 
visokotehnološke industrije, vendar niso bile deležne razvoja socialnega stan-
darda ali lokalne ekonomije, ampak so se morale zadovoljiti z mizernim cur-
ljanjem dobičkov tujih multinacionalk. Kitajska pa je z nekaj zamude celotno 
pot razvoja obnovila znotraj svojega teritorija. Določene (obalne) urbane re-
gije so postale trgovinske in industrijske supersile, medtem ko sta podeželje in 
notranjost postajala čedalje bolj osiromašena. Kitajska je v obliki »svobodnih 
izvoznih območij« ustvarila Filipine in Malezije kar znotraj sebe, s temu us-
treznimi delovnimi razmerami in ravnjo delavskih pravic. In tako kot Japon-
ska je zelo odvisna od povpraševanja na domačem trgu ZDA.20

Prim. Walden Bello, »Asia: The coming fury«, 2009, http://waldenbello.org/content/view/107/30/.

Prim. Loren Goldner, »General perspectives on the capitalist development state and class struggle in 

East Asia«, Break their haughty power, 2009, dostopno na: 

http://home.earthlink.net/~lrgoldner/asiamarx.html.

Prim. Walden Bello, »Will China save the world from depression?«, 2009, http://waldenbello.org/

content/view/113/30/.
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Če strnemo zgodovinske lekcije vzpona Azije: vzpon poteka v kontekstu 
in je odvisen od mednarodne ekonomske politike, ki je od osemdesetih let 
naprej monetaristična; za globalno konkurenčnost ne zadoščata le znanje 
in visoka tehnologija, potrebna je tudi neodvisna monetarna politika; ome-
jena suverenost v monetarni politiki ob hkratnem pritisku konkurenčnosti 
sili države, da si konkurenčnost zagotavljajo s povečanim pritiskom na de-
lavske dohodke in pravice – če je le mogoče, v manj ekonomsko in politično 
močnih regijah. To postane še posebej očitno, če se ne zadržimo le pri heroj-
skem obdobju vzpona Azije v osemdesetih in v prvi polovici devetdesetih 
let, ampak upoštevamo še azijsko finančno krizo v letih 1997–1998 ter 
ameriško finančno krizo desetletje pozneje. Azijska kriza je predstavljala 
nekakšno generalko za finančno krizo v centru desetletje pozneje. MDS, 
brez katerega redko mine kriza na svetu, jo je reševal po enakem receptu 
kot krize na periferiji, in sicer s pritiskom na socialne pravice in javne iz-
datke ter z zahtevo po dodatni deregulaciji in liberalizaciji finančnega sek-
torja (čeprav sta prav ti prispevali k ranljivosti vzhodnoazijske ekonomije 
za finančne krize in omogočili krizo ’97/’98, ki se je začela s spekulativnimi 
napadi na tajski baht). Posledica tega je bila, tudi v najrazvitejših vzhod-
noazijskih državah – z izjemo Kitajske, ki svojega finančnega sektorja ni de-
regulirala –, stagnacija produktivnosti, naraščanje brezposelnosti in erozija 
socialnih standardov.21 Skratka, azijska kriza je večinoma negirala dosežke 
vzhodnoazijske tehnološke revolucije in z zamudo tudi v Vzhodno Azijo 
prinesla osemdeseta. Res je sicer, da ni zaustavila rasti in razvoja Kitajske, a 
jo je – tudi če zanemarimo, da je zaradi avtoritarnega političnega sistema in 
grozljivih delovnih razmer, v katerih delavci ustvarjajo »kitajski čudež«, Ki-
tajska težko idealen model razvoja – spravila v težave kriza v ZDA, k čemur 
se še vrnemo.

KRIZE,  KONKURENČNOST 
IN VZPON DRUŽBE ZNANJA NA ZAHODU

Čeprav je danes vzhodnoazijska zgodba o uspehu bolj ali manj končana 
oziroma je dosegla svoje meje v danem geoekonomskem okviru, je imela 
močan vpliv na ekonomske teorije in politike na Zahodu. V ekonomski vedi 

Prim. Xiaoke Zhang, The changing politics of finance in Korea and Thailand: From deregulation to debacle, 

Routledge, London – New York, 2003; Alex Callinicos, »Sveučilišta u neoliberalnom svijetu«, Slobodni 

Filozofski, 2010, http://www.slobodnifilozofski.com/2000/11/alex-callinicos-sveucilista-u.html.
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je sprožila novo teorijo rasti in nov premislek o vlogi človeškega kapitala v 
procesu inovacij (o tem več v naslednjem poglavju), ki sta svoj programski 
politični izraz dobila v omenjenem strateškem dokumentu OECD iz leta 
1996 – Ekonomija, temelječa na znanju. V okviru EU je vzhodnoazijski 
model rasti in konkurenčnosti dobil ustreznico deloma v Lizbonski strate-
giji in eksplicitneje v pobudi Inovacijska unija, ki je del splošne strategije 
za revitalizacijo evropskega gospodarstva po krizi – Evropa 2020. V ZDA, 
kjer so grožnjo vzpona Azije za lastno konkurenčnost vzeli zelo zares, so že 
v devetdesetih letih izdelali doktrino »nove ekonomije«, ameriško različico 
družbe znanja, s katero so vzpon Azije poskušali spremeniti iz grožnje 
(nanjo so se najprej odzvali z že omenjeno valutno vojno) v priložnost za 
pobeg iz stagnacije v osemdesetih letih. Toda ker je novi visokotehnološki 
boom ZDA v devetdesetih potekal v splošnem kontekstu dominacije dere-
guliranega finančnega sektorja (za takratni visokotehnološki razcvet so bile 
značilne ogromne investicije v informacijsko infrastrukturo in računalniško 
industrijo), se je bum kmalu spremenil v spekulativni balonček, ki je počil 
leta 2001 in visokotehnološko rast obrnil v visokotehnološko stagnacijo,22 
obdobje »nove ekonomije« pa kljub vsem tehnološkim prebojem in inovaci-
jam ni rešilo kroničnih dolgoročnih problemov ameriškega gospodarstva 
– stagnacije plač in s tem kupne moči in povpraševanja, kar se je reševalo 
vzporedno, s čedalje večjim zadolževanjem gospodinjstev prek kreditnih 
kartic, nepremičninskih hipotek in študentskih kreditov.23

Razvoj informacijske in telekomunikacijske tehnologije (IKT) v devet-
desetih je ZDA sicer omogočil rast in začasno povečal konkurenčnost, ni 
pa dosegel pričakovanega in napovedanega splošnega blagostanja. Še naj- 
bolj je koristil finančni industriji, ki je s pomočjo novih tehnologij močno 
povečala svojo produktivnost in inovativnost na način izumljanja novih 
in čedalje bolj zapletenih in skrivnostnih finančnih orodij, s katerimi si 
je omogočila dobičkonosno trgovanje z dolgovi gospodinjstev. Razloga 
za večanje produktivnosti in inovativnosti finančne industrije v ZDA sta 
bila dva: padanje povpraševanja, ki se ga je ob stagnirajočih ali padajočih 
realnih dohodkih prebivalstva krpalo s krediti, in finančna osamosvojitev 
drugih industrij, ki so se namesto na banke čedalje bolj zanašale na lastne 

Prim. Doug Henwood, After the new economy, The New Press, New York, 2005; Kevin Doogan, New 

Capitalism?, Polity Press, Cambridge – Malden, 2007.

Prim. Sergio Bologna, »Ta kriza traja že dvajset let«, Polituss, Ljubljana, 2010, http://www.polituss.

si/?p=33; Keir, »Zombie liberalism«, Freely Associating, 2009, http://freelyassociating.org/2009/07/

zombie-liberalism/.
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finančne oddelke.24 Neoliberalna ekonomska in socialna politika v osem-
desetih je povzročila, da realni dohodki prebivalstva niso več zadoščali za 
stroške osnovne reprodukcije, torej je zadolževanje gospodinjstev, najprej 
s sistemom kreditnih kartic in nato s čedalje bolj inovativnimi oblikami 
kreditov, postalo eksistenčna nujnost,25 obenem pa so banke s trgovanjem 
z dolgovi gospodinjstev nadomeščale izpad dohodkov, ki ga je povzročila 
finančna osamosvojitev industrije. Predvsem trgovanje z nepremičninskimi 
hipotekami brez kritja je na koncu pripeljalo do zloma leta 2007 in glo-
balne finančne krize, s čimer so finančne krize vstopile tudi v center sve-
tovnega kapitalističnega sistema.26 Finančna kriza je v ZDA zlomila tudi 
kupno moč prebivalstva in povpraševanje, kar je močno škodovalo izvo-
zu visokotehnoloških potrošniških dobrin iz Vzhodne Azije. Trenutno so 
skladišča v pristaniščih v Vzhodni Aziji polna visokotehnoloških izdelkov, 
ki se ne morejo več realizirati na ameriškem trgu.27

Za nas pomembne lekcije ameriške »nove ekonomije« – oziroma družbe 
znanja 1.0 – so: če razvoj inovativne družbe znanja pomeni predvsem raz-
voj IKT (kar RISS mestoma poudarja),28 mora ta, da bi dosegel zadost-
no tržno realizacijo svojih izdelkov, računati na dereguliran in inovativen 
finančni sektor, saj je finančni sektor največji porabnik teh tehnologij 
(uporabljajo se sicer tudi v klasični industriji in v vsakdanjem življenju 
kot potrošniške dobrine, a to povpraševanje brez hkratne rasti finančnega 
sektorja ne zadošča, da bi absorbiralo intenzivno produkcijo IKT; v ZDA 
je velik porabnik IKT tudi vojska, ki je že od samega začetka spodbujala 
in financirala njihov razvoj,29 kar je v evropskem kontekstu še manj rele- 
vantno) – pomanjkljivo povpraševanje se da kratkoročno nadomestiti z dr-
žavno dirigiranim »dampingom« IKT v izobraževalne institucije (kar tudi 
ni tuje duhu izobraževalnih politik tako na lokalni ravni kot na ravni EU), 

Prim. Mislav Žitko, »Politična ekonomija gospodinjstev: financializacija in reprodukcija delovne 

sile«, Borec, št. 681–684 (2011), str. 128–159. 

To je Kostas Lapavicas na svojem predavanju na letni konferenci Historical materialism (Birkbeck 

college, London, 2009) slikovito opisal: »Delavce nategnejo dvakrat: najprej z odvzemom presežne 

vrednosti v produkciji, nato pa še z obrestmi v cirkulaciji.«

Prim. Peter Gowan, »Crisis in the heartland«, New Left Review, let. 49 (2009), št. 55, str. 5–29.

Prim. Walden Bello, »East Asia: The end of an era«, 2009, http://waldenbello.org/content/

view/104/30/.

MVZT, Drzna Slovenija, str. 98–99.

Prim. Philip Mirowski, Machine dreams: Economics becomes a cyborg science, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2008.
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vendar ga lahko dolgoročno zagotavlja le dereguliran in rastoč finančni sek-
tor; visokotehnološka rast sama po sebi ne odpravlja socialnih problemov 
in socialne neenakosti, ne pripelje do višje zaposlenosti; podrejena in odvis-
na je od finančne in monetarne politike ter, če je usmerjena v potrošniško 
elektroniko, od kupne moči ciljnih skupin, ki pa je globalno, zaradi pre-
vlade neoliberalnih socialnih politik in zloma modela kreditno spodbujane 
potrošnje v zadnji finančni krizi, čedalje manjša.

Pravzaprav je položaj protisloven: razvoj IKT omogoča rast in večjo produk-
tivnost finančnega sektorja, ki nato, vsaj v primeru ameriške družbe znanja 
1.0, s svojim delovanjem ustavi razvoj IKT. Zunaj konteksta proce-sa finan-
cializacije visokotehnološka rast, osredotočena na IKT, nima veliko smisla (te 
lekcije se je EU naučila vsaj na papirju, saj dokument Evropa 2020 poudarja 
tudi inovacije v zdravstvu, ekoloških rešitvah in socialnem skrbstvu30). Poleg 
tega je brez ustreznega discipliniranja finančnega sektorja, ki trenutno ne v 
EU ne globalno ni na vidiku,31 visokotehnološka rast odvis-na od finančne 
in monetarne politike in jo lahko, kot smo videli, valutni, kreditni ali kateri 
drug šok v vsakem trenutku prekine. Visokotehnološka rast sama po sebi ne 
prinaša družbenega blagostanja in ne korigira uničevanja socialnih pravic, 
ki ga povzročajo neoliberalne socialne politike. Znotraj konteksta neolibe-
ralne finančne in monetarne politike lahko ustvarja le klasični vzhodnoazij-
ski model »hi’ tech lo’ wage«, torej peščico dobro plačanih delovnih mest v 
raziskovanju, vodenju, investicijah in promociji ter množico slabo plačanih, 
nestalnih in nevarnih delovnih mest v visokotehnološki proizvodnji, kar se 
je zgodilo tako v primeru azijskih tigrov32 in na Kitajskem33 kot v Silicijevi 
dolini34.

Evropska inovacijska verzija družbe znanja oziroma družba znanja 2.0 pri-
haja nekoliko pozno, vendar s prav tako vznesenimi napovedmi in obljubami 
kot azijski čudež ali ameriška nova ekonomija. Predstavlja se kot metoda 
izhoda iz krize, ki naj ne bi ogrožala načina delovanja institucij in procesov, 

Evropska komisija, Europe 2020 flagship initiative, str. 21–25.

Problematično je zlasti vprašanje metode, kako politično disciplinirati institucije, ki so neodvisne od 

demokratičnega nadzora in legitimnih političnih institucij.

Prim. Aihwa Ong, Spirits of resistance and capitalist discipline: Factory women in Malaysia, SUNY 

Press, New York, 2010.

Prim. Frido Wenten, »30 years of socio-economic reforms in China: Constitutive effects of changing 

class composition and workers’ agency«, predavanje na Prvomajski šoli DPU, Ljubljana, 2011.

Prim. Lisa Park, David Pellow, The Silicon valley of dreams: Environmental injustice, immigrant workers 

and the high-tech global economy, New York University Press, New York, 2002. 
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ki so pripeljali do krize. Kriza je predstavljena le po svojih učinkih (stagnacija 
produkcije, padec konkurenčnosti, erozija socialnih standardov in stopnje 
zaposlenosti), vzroki so izvzeti, obenem pa naj bi bila visokotehnološka in 
inovativna rast tista, ki naj bi Evropo rešila iz krize. V kontekstu EU oziroma 
evroobmočja je brez resnih sprememb monetarne politike in omejitve moči 
finančnih trgov takšna strategija zelo vprašljiva. Ekonomska ureditev Ev-
ropske monetarne unije (EMU) je namreč zastavljena neposredno protikey-
nesovsko: Pakt o stabilnosti (PS) in Maastrichtska pogodba (MP) striktno 
določata največji možen obseg proračunskega primanjkljaja in zunanjega 
dolga, kar pomeni, da so klasični proticiklični ukrepi za reševanje kriz 
onemogočeni. In ker ima celotno evroobmočje enotno valuto, posamezne 
države ne morejo devalvirati lastne valute za povečanje konkurenčnosti. 
Monetarna politika Evropske centralne banke je rigidno neoliberalna in 
temelji na nadzorovanju inflacije in visokih obrestnih merah, medtem ko je 
evro močan zaradi gospodarske moči razvitejšega dela evroobmočja (Fran-
cija, Nemčija, Nizozemska) in na škodo izvoznega sektorja manj razvitega 
dela (Mediteran, Baltik in Vzhodna Evropa).35 Konkretne fiskalne politike 
so po načelu subsidiarnosti sicer v domeni posameznih držav, a znotraj rigid- 
nih smernic, ki jih določa Evropska komisija, in z zelo omejenim manevr-
skih prostorom, ki ga določata PS in MP.36

Z ukinitvijo možnosti klasičnih keynesovskih prijemov in ob rigidni mone- 
tarni ter močno omejeni fiskalni politiki se v kontekstu EMU celotno breme 
doseganja konkurenčnosti prenaša na javne sektorje in delavske razrede 
posameznih, predvsem perifernih držav.37 Lizbonska strategija – predhodni-
ca strategije Evropa 2020 – je s svojim poudarkom na fleksibilnosti trgov dela 
to stanje institucionalizirala. Neenak vstopni položaj (periferne države so v 
evroobmočje vstopile pod zanje neugodnimi pogoji in sprejele valuto, katere 
moč je odražala gospodarsko moč centra) v skupno ekonomsko območje se 
je sklenil v tako imenovani Evropi dveh hitrosti, kjer so močnejše in gospo-
darsko razvitejše države (»nemško-francoski vlak«) s pozitivnimi trgovskimi 
bilancami in večjim bančnim sektorjem začele kreditirati šibkejše države, 

35
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37

Prim. Ingo Schmidt, »Europska monetarna unija: Hoće li se provući, raspasti, kamo ide?«, Slobodni 

Filozofski, 2011, http://www.slobodnifilozofski.com/2011/02/ingo-schmidt-europska-monetarna-
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Prim. Werner Bonefeld, »Class and EMU«, The commoner, 2002, http://www.commoner.org.uk/bo-
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Research on money and finance, Beggar thyself and thy neighbour in Between austerity and default, 
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medtem ko so druge svojo konkurenčnost in javnofinančno vzdržnost 
lahko ohranjale le z varčevalnimi ukrepi in fleksibilizacijo lastne delovne 
sile. Lizbonska strategija je bila zato najintenzivnejša in najučinkovitejša na 
vzhodnem in južnem obrobju EU, kjer je delež nestalnih in negotovih vrst 
dela, zlasti med mladimi, najvišji.38 Učinek Lizbonske strategije je bil torej 
kreacija perifernih regij EU z veliko zalogo razmeroma poceni, a še vedno 
(zaradi še obstoječih sistemov javnega in univerzalnega visokega šolstva) vi-
soko izobražene in usposobljene delovne sile, ki je disciplinirana in nava-
jena na fleksibilen način dela, plačevanja in zaposlovanja. Izpolnila je torej 
»lo’ wage« del formule družbe znanja – mediteranski, baltski, balkanski in 
vzhodni del Evrope so postali evropski Filipini, Indonezija in Indokina. 

Ko je kriza dosegla EU, so se ti procesi še dodatno intenzivirali in zaostrili. 
Evropske države so svoje banke reševale z javnimi sredstvi. Tako sta se hkrati 
povečala proračunski primanjkljaj in državni dolg, saj je del zasebnega dolga 
postal javni, poleg tega so se morale države za pomoč bankam dodatno 
zadolžiti v tujini. To jih je, še posebej mediteranski del EMU, potisnilo čez 
rob kriterijev PS in MP. Ker nimajo nadzora nad monetarno politiko in ker 
se ne morejo rešiti z bankrotom (to možnost blokirata Nemčija in Francija, 
katerih banke so glavni upniki mediteranskih držav) in devalvacijo valute 
(kar je uspelo Rusiji leta 1998 in Argentini leta 2001),39 lahko breme le pre-
nesejo na lastne delavce in javni sektor s krčenjem socialnih pravic in plač v 
javnem sektorju ter s pokojninskimi reformami. Finančna kriza v EU tako 
postane klasična dolžniška kriza, podobna tistim v Afriki in Južni Ameriki 
v osemdesetih letih.

Le da ima tokrat Evropa zvit načrt za rešitev – inovacijsko unijo oziroma 
družbo znanja 2.0, s katero želi vzpostaviti še »hi’ tech« del formule. Nova 
družba znanja naj bi sanirala vse učinke krize – rast brezposelnosti, padanje 
socialnih standardov, stagnacijo produktivnosti in padanje konkurenčnosti 
Evrope v svetu. Načrt na prvi pogled deluje enostavno in učinkovito: javne 
investicije v visoko izobraževanje in raziskovanje morajo biti izvzete iz 
siceršnjih rezov v javni porabi; javne univerze in raziskovalni inštituti se 
morajo bolje povezati z gospodarstvom in se reorganizirati tako, da bodo 
proizvajali gospodarstvu koristne inovacije; te inovacije bodo pospešile 

To pomeni, da ta delovna sila ni konkurenčna le navzven, in sicer z nižanjem svojih dohodkov in 

pravic, temveč tudi navznoter, saj množice mladih brez- ali polzaposlenih zbijajo splošno raven plač 

in disciplinirajo redno zaposlene delavce. Družba znanja se tako gradi predvsem s hipereksploatacijo 

in socialnim izključevanjem (tudi visoko izobražene) mladine.
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tehnološki napredek in povečale tako produktivnost kot kvaliteto, s tem 
pa še konkurenčnost izdelkov; rastoče gospodarstvo se bo širilo, kar pome-
ni več delovnih mest in več prispevkov v državno blagajno; več delovnih 
mest pomeni večjo socialno vključenost in blagostanje, večjo kupno moč 
prebivalstva in večje povpraševanje, medtem ko višji davčni dohodki vi-
sokoproduktivnega gospodarskega sektorja sanirajo državni proračun; okre-
pljen državni proračun lahko omogoča več javnih storitev in večjo socialno 
varnost; poleg tega pa je delo v visokotehnoloških in drugih znanjskih de-
javnostih in storitvah kreativno in stimulativno ter zahteva visoko izobrazbo 
in motivacijo, kar pomeni, da je strah pred deskillingom in alienacijo, ki 
sta spremljala prejšnje valove tehnoloških revolucij v kapitalizmu,40 odveč. 
Očitne omejitve, ki jih takšnim načrtom postavljata rigidna monetarna 
politika EU in divjanje kozmopolitskega finančnega kapitala, ki je ustavi-
lo prejšnja dva poskusa vzpostavljanja družbe znanja, smo že predstavili.  
V nadaljevanju nas bo zanimalo, ali model družbe znanja vzdrži vsaj ima-
nentno, torej tudi če se odreče svoji utemeljitvi v vzponu Azije in če ga 
mislimo zunaj zgodovinskega konteksta serije svetovnih finančnih kriz in 
aktualne dolžniške krize EU.

INOVACIJE,  TEHNOLOGIJA,  RAST IN 
PRODUKTIVNOST V KAPITALIZMU – KAJ JE NOVEGA 

V NOVIH TEORIJAH (IN POLITIKAH) RASTI?

Nova teorija rasti se v ekonomski vedi pojavi v osemdesetih letih,41 politični 
izraz pa dobi v dokumentu OECD – Ekonomija, temelječa na znanju, ob-
javljenem leta 1996, ki predstavlja podlago za poznejše intenzivnejše ukvar-
janje z ekonomsko vlogo in potenciali izobraževalnega sistema in znanosti 
tako v dokumentih OECD kot v aktualnih strategijah EU. Razvoj nove 
teorije rasti zgodovinsko sovpada z obdobjem nizke rasti in šibke produk-
tivnosti v osemdesetih, po razkroju keynesovskega oziroma newdealovskega 
kompromisa in realno obstoječih socializmov. Rast in produktivnost, ki sta 
bili v povojnem obdobju v strmem vzponu, začenjata v osemdesetih stag-

Prim. Harry Braverman, Labor and monopoly capital: The degradation of work in the twentieth century, 

Monthly review press, New York, 1998.

Prim. Paul Romer, »Increasing returns and long-run growth«, Journal of political economy, let. 94 

(1986), str. 1002–1037; Robert Lucas, »On the mechanics of economic development«, Journal of 

monetary economics, let. 22 (1988), str. 3–42.
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nirati z uvajanjem neoliberalnih monetarnih politik in fiskalne discipline 
(v kontekstu EU na način formacije EMU, na periferiji svetovnega gospo-
darskega sistema pa s programi strukturnega prilagajanja).42 Nove teorije in 
politične strategije rasti so poskus iskanja novih načinov ponovnega zagona 
rasti in produktivnosti brez spreminjanja neoliberalnih monetarnih politik in 
brez kršenja pravil fiskalne discipline (zato monetarna in fiskalna razsežnost 
– razen pozivov k povečanju javnih investicij v visoko šolstvo in znanost 
kljub siceršnjim varčevalnim ukrepom – v novih razpravah o rasti in produk-
tivnosti ne nastopata oziroma nastopata le kot objektivni okvir delovanja, 
ki sam ni predmet novih teorij in politik rasti). Nove teorije in politike ras-
ti so nov model rasti, prilagojen neoliberalnim pogojem, ki so zadušili in 
omrtvičili star, keynesovski model rasti. Pri tem dobi ključno vlogo koncept 
tehnološke inovacije, ki se takrat, ko so možnosti povečanja javne porabe in 
velikih javnih investicij ali devalviranja nacionalnih valut ukinjene ali ome-
jene (to še zlasti velja za evroobmočje), prelevi iz le ene izmed možnosti za 
povečanje rasti in konkurenčnosti gospodarstva v njun glavni »motor«.

Zakaj ravno tehnološka inovativnost? Tehnološke inovacije so tiste, ki 
omogočajo večjo produktivnost, bodisi kot spremembe strojne bodisi kot 
spremembe organizacijske tehnologije produkcijskega procesa. To pome-
ni, da izboljšujejo bodisi učinkovitost strojev (oziroma konstantnega ka-
pitala), s katerimi je tedaj mogoče narediti več izdelkov v danem času in 
ob danih delovnih tehnikah, bodisi učinkovitost dela, da so spretnejši ali 
bolje povezani delavci sposobni narediti več ob dani strojni tehnologiji in 
v danem času. Inovacije lahko seveda potekajo tudi na obeh ravneh hkrati. 
Večja produktivnost pomeni za posamezno podjetje začasno konkurenčno 
prednost pred ostalimi; kadar pa postane določena inovacija splošno uvel-
javljena in razširjena, tedaj pomeni normo v določeni industrijski panogi 
kot celoti, saj je vsako podjetje, ki ne more slediti splošni hitrosti produk-
tivnosti, nekonkurenčno. Večja produktivnost nadalje pomeni več izdel-
kov, kar pomeni večje oglaševalske napore in širjenje mreže za distribucijo 
blag, vključevanje vse večjega dela prebivalstva v blagovno proizvodnjo in 
potrošnjo, skratka, gospodarsko rast. 

Ta splošni opis kapitalistične ekonomske dinamike velja tako za klasični, 
keynesovski kot za novi, neoliberalni model rasti (po teh osnovnih značilnos-

Prim. Elhanan Helpman, The mistery of economic growth, Belknap Press of Harvard University Press, 

Cambridge, 2004, str. 1–9; Michael Gibbons idr., The new production of knowledge: The dynamics of 
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tih se stare in nove teorije rasti ne razlikujejo). Ključna razlika je njun odnos 
do »produkcije znanja«. Ta v klasičnem modelu predstavlja črno škatlo (black 
box) in nastopa kot nekaj, kar je ekonomski dinamiki zunanje; miselni pre-
boj, nov koncept ali nova teorija, ki omogočijo tehnološko inovacijo ali nov 
poslovni model, niso razumljeni kot del ekonomske dinamike same, temveč 
kot ekonomiji vzporeden proces, kot tako imenovana eksternalija. Gospo-
darstvo lahko, v tej klasični perspektivi, računa na razmeroma stalen pritok 
znanstvenih odkritij s področja, ki je gospodarstvu zunanje in s katerim se 
ekonomska veda posebej ne ukvarja, nato pa gospodarstvo po svoji presoji 
in po svojih merilih ta odkritja uporablja za tehnološke izboljšave in inova-
cije v organizaciji poslovanja in dela, kakor in kadar mu to ustreza. Na ravni 
institucionalne družbene ureditve temu ustrezata javna univerza in javni 
raziskovalni sektor, ki (vsaj načeloma) delujeta po avtonomnih akademskih 
in znanstvenih pravilih ter si sama določata raziskovalne smeri in prioritete. 
Znanstvena odkritja so na razpolago gospodarstvu, nihče mu ne preprečuje 
uporabe znanosti za svoje namene, sama organizacija institucij univerze in 
znanosti pa je avtonomna in ni podrejena ekonomskim imperativom.

Nove teorije rasti pa, nasprotno, pojmujejo znanje in inovacije kot nekaj, 
kar je gospodarstvu notranje, endogeno, tako da zgolj stalen pritok gospodars-
tvu »znanjskih eksternalij« postane (tako v teoriji kot v politiki) nezadosten. 
To v teoriji pomeni začetek odpiranja črne škatle znanja in tehnoloških ino-
vacij43 ter čedalje intenzivnejše raziskovanje polj izobraževanja in znanosti 
znotraj ekonomske vede (pri čemer se raziskave in teorije izobraževanja 
in znanosti, ki so nastale v domeni drugih disciplin, upoštevajo le v zelo 
zmernem in omejenem obsegu). Ko postanejo inovacije politična prioriteta 
za zagotavljanje rasti in razvoja, začne ekonomsko vedo naenkrat zanimati, 
kako znanje deluje in kako se proizvaja. To zanimanje ni akademsko oziroma 
brezinteresno, temveč je politično motivirano. Novih teorij rasti ne zanima 
toliko epistemologija znanosti kot taka, saj delujejo obenem deskriptivno 
in preskriptivno; v duhu enajste teze o Feuerbachu svet univerze in zna-
nosti »odpirajo« zato, da bi omogočile njegovo spreminjanje. Ko znanost 
(in univerza ter javni raziskovalni sektor kot osnovni instituciji znanstvene 
produkcije) ni več črna škatla, tedaj se, v ekonomistični perspektivi, re-
ducira na zgolj tiste razsežnosti in prvine, ki so uporabne in koristne za 
gospodarstvo. Preostalo je pojmovano kot neproduktivni strošek, ki ga je 
treba ali odpraviti ali spremeniti v nekaj gospodarstvu prijaznega. Pri tem je 
simptomatična tudi sprememba terminologije: teoretske razprave (in tudi 

Prim. Nathan Rosenberg, Inside the black box, Cambridge university press, Cambridge, 1982.43
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strateški politični dokumenti) sedaj govorijo o znanju namesto o znanosti in 
o inovacijah namesto o odkritjih. Znanost, ki ni znanje, in odkritja, ki niso 
inovacije, niso več legitimni; potrebne so reforme, ki bodo oboje podvrgle 
ekonomski racionalnosti. V tej novi perspektivi pomeni znanje človeški ka-
pital, ki povečuje produktivnost dela oziroma variabilnega dela kapitala, 
inovacije pa pomenijo tehnološke izboljšave, ki povečujejo produktivnost 
strojev oziroma konstantnega dela kapitala. 

Kot smo omenili, povečanje zanimanja za znanost (»načina produkcije zna-
nja«) in integracija znanosti v horizont ekonomske vede se zgodita v času, ko 
se manevrski prostor za večanje konkurenčnosti gospodarstva zaradi konsoli-
dirane neoliberalne monetarne in fiskalne politike drastično skrči in ko oboje 
blokira tudi keynesovske proticiklične ukrepe za izhod iz krize. To potisne 
razmerje med znanostjo in gospodarstvom ter njuno večje povezovanje pod 
žaromete ekonomskih teorij in politik, saj družba in ekonomija znanja nasto-
pata kot potencialni rešiteljici tako dolgoročnih (stagnacija produktivnosti 
in rasti) kot kratkoročnih (kriza) ekonomskih težav, obenem pa se v istem 
časovnem obdobju (od osemdesetih dalje) spremeni odnos do znanosti ne le 
pri ekonomskih teoretikih in načrtovalcih državnih ekonomskih politik – uni-
verza in znanost postaneta zanimivi tudi za podjetja iz zasebnega sektorja. 

Vse večja kompleksnost industrijske tehnologije (ki je od druge svetovne 
vojne naprej čedalje bolj avtomatizirana),44 vse večja hitrost, s katero še 
včerajšnje prodorne tehnološke rešitve postajajo zastarele in nekonkurenčne, 
in vse večja sofisticiranost raziskav, potrebnih za to, da se znanstvena odkri-
tja prevedejo v tehnološke inovacije, uporabne za industrijo, pomenijo, da 
»hišni« raziskovalni oddelki za zasebna industrijska podjetja postajajo čedalje 
višji strošek – strošek, ki ga poskušajo deliti, ali, če je mogoče, v celoti pre-
nesti na javne raziskovalne ustanove. Pri tem je ključna politično-institucio-
nalna ureditev. Stroški za raziskovanje in razvoj v podjetjih se, dokler večino 
tehnoloških raziskav izvaja podjetje samo, financirajo iz presežne vrednosti, 
s katero razpolagajo lastniki kapitala. Če te stroške znižajo (denimo tako, 
da jih prenesejo na javne ustanove), se sorazmerno poveča čisti (zasebni) 
profit v vsakem danem trenutku, medtem ko se v diahroni perspektivi za-
sebno prilasti tudi vsak nadaljnji profit, ki izhaja iz inovacij, proizvedenih v 
javnem raziskovalnem sektorju.

Inovacijska unija in posamezne nacionalne inovacijske strategije ravno 
omogočajo institucionalni, pravni in politični okvir, v katerem lahko pote-

44 Prim. David Noble, Forces of production: A social history of industrial automation, Knopf, New York, 

1984.
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ka takšna socializacija stroškov in privatna apropriacija profitov. Večino 
stroškov za raziskave in razvoj zasebnega industrijskega sektorja naj bi po 
novem nosile javna univerza in javne raziskovalne ustanove, ki so imele z 
zasebnim sektorjem prej sklenjen kompromis: drugi lahko znanstvena od-
kritja uporablja prosto in po želji, vendar ne sme posegati v avtonomnost 
delovanja prvih. Z novimi inovacijskimi strategijami se je ta odnos spre-
menil. Sedaj zasebna industrija narekuje raziskovalne prioriete in načine 
raziskovanja, ki morajo imeti neposredno korist za potrebe in zahteve in-
dustrije (ne le klasične; denimo, humanistika naj bi po novem servisirala 
kreativne in kulturne industrije45). Javna univerza in raziskovalni sektor v 
tej perspektivi ne absorbirata le stroškov raziskovanja, temveč tudi njegovo 
nepredvidljivost, saj se zasebni kapitalisti v novi ureditvi znebijo tudi tve-
ganja, da ta ali druga inovacija ne bo dovolj učinkovita ali da bi bila prepoz-
na (tj. da bi bila poznejša od podobne inovacije pri konkurenci). Tveganje 
lahko razpršijo s »partnerstvi« z več javnimi raziskovalnimi ustanovami, 
do storitev katerih bodo dostopali prosto in brezplačno in katerim bodo 
»outsourcali« svojo raziskovalno dejavnost, ne da bi bile ustanove, ki ino-
vacije dejansko proizvajajo, udeležene pri realiziranih profitih od uspešnih 
inovacij. 

Če je namen novih teorij rasti odpiranje črne škatle znanja, je namen 
novih inovacijskih politik njena ekspropriacija: »črna škatla« javne univerze 
in javnih raziskovalnih inštitutov predstavlja zalogo vrednosti, v katero lahko 
zasebna industrija posega čedalje bolj prosto in neomejeno ter ima čedalje 
večjo besedo pri tem, kako bodo javne znanjske ustanove delovale in kako 
bodo organizirane. Tako kot transformacija finančne krize v EU v dolžniško 
pomeni, da bodo stroške težav finančnega sektorja, ki so posledica neo-
liberalne deregulacije finančnih trgov, nosili upokojenci, javni uslužbenci 
in prejemniki socialne pomoči na periferiji evroobmočja (pri čemer zalogo 
vrednosti, ki jo po potrebi ekspropriira zasebni finančni sektor za poravnavo 
svojih kriznih izgub, predstavljajo kar celotni državni proračuni, metodo 
ekspropriacije pa varčevalni ukrepi), tako uvajanje družbe znanja 2.0 pome-
ni, da bodo stroške težav z rastjo in produktivnostjo, ki so posredni učinek 
neoliberalnih monetarnih in fiskalnih politik, nosili delavci na javnih uni-
verzah in raziskovalnih inštitutih. 

45 Prim. Gibbons idr., nav. delo, str. 90–110.
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DRUŽBA ZNANJA – 
UTOPIJA ALI KAPITALIZEM AS USUAL ?

Simptomatično pri novih teorijah rasti (in inovacijskih politikah) je, da se 
z organizacijo produkcijskega procesa, industrijskimi odnosi, vlogo tehno-
logije v produkciji in podobnim skoraj ne ukvarjajo, temveč zelo hitro 
preidejo na ekonomistično koloniziranje znanosti in univerze. Inovacijske 
strategije ne predvidevajo reforme industrije ali sprememb v produkcijskem 
načinu, temveč reformo univerze in javnih raziskovalnih ustanov ter nji-
hovega odnosa do industrije, medtem ko delovanje industrije same puščajo 
nedotaknjeno oziroma je prepuščeno podjetniškemu duhu in zasebni ini-
ciativi. Novo v novih teorijah rasti in inovacijskih politikah je torej (poleg 
zelo tehničnih teoretskih poudarkov, ki so relevantni le za profesionalne 
akademske ekonomiste) le na novo odkrito zanimanje za znanost in uni-
verzo. Zato lahko predvidevamo, da bodo delovanje zasebne industrije in 
osnovne značilnosti tehnoloških ustvarjalnih uničevanj znotraj nje tudi v 
družbi znanja 2.0 ostali klasično kapitalistični in da bodo tudi zelo vznesene 
obljube o splošnem blagostanju in mirni razrešitvi kapitalističnih protislo-
vij, ki naj bi ju prinesla družba znanja, ostale neuresničene, saj bi bila za nji-
hovo uresničitev prej potrebna obsežna in temeljita reforma produkcijskega 
načina v zasebnem industrijskem kot v javnem univerzitetno-raziskovalnem 
sektorju. 

Obenem pa tako NPVŠ in RISS kot tudi globalne inovacijske strategije ne 
govorijo veliko o učinkih na način dela, na delovne razmere in raziskovalne 
prioritete v sektorjih, na katere bodo imele te strategije največ vpliva (temu 
se bomo posvetili v naslednjem poglavju). Vztrajno ponavljajo domnevne 
blagodejne učinke na zasebni (in posredno, s povečanimi davčnimi prilivi, 
tudi na javni) sektor, čeprav se ta ne bo bistveno spremenil in ni nobenega 
razloga za verjetje, da bo deloval kaj bistveno drugače, tudi če se poveča 
priliv znanja vanj in tudi če svoje raziskovalne stroške zastonj »outsourca« 
javnim ustanovam. Ključne napovedi in obljube o revitalizaciji zasebne in-
dustrije si zato zaslužijo podrobnejšo obravnavo.

Uspešna uvedba inovacijske strategije bi nedvomno povečala konkurenčnost 
slovenskega gospodarstva na mednarodnih trgih, a pogoj za konkurenčnost 
(v razmerah kapitalističnega produkcijskega načina) je neenakost: biti 
konkurenčen pomeni biti produktivnejši in kvalitetnejši od nekoga drugega 
in ljubosumno (s patenti in drugimi zaščitami inovacij, ki so omogočile večjo 
produktivnost na način njihove privatizacije) ščititi svojo konkurenčno 
prednost. To je edini način preživetja posameznih podjetij in nacionalnih 
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gospodarstev v kapitalističnih razmerah, hkrati pa pomeni koncentracijo 
najbolj inovativnih in produktivnih tehnologij v omejenih tehnoloških klas-
trih ter povečevanje regionalne in globalne ekonomske in socialne neena-
kosti, saj podjetja in države, ki so bližje tehnološki meji (frontier), nareku-
jejo tempo in normo produktivnosti celotnemu svetovnemu gospodarstvu.  
V takšnih razmerah so podjetja in države, ki bi drugače lahko povsem 
solidno poslovale in bi njihova proizvodnja ustrezala potrebam prebival-
stva, izrinjene iz globalne konkurenčne tekme, njihova domača tržišča pa 
preplavljena s cenejšimi in kakovostnejšimi izdelki od drugod. Vstop v 
visokotehnološko tekmo lahko državam z razmeroma dobrimi pogoji, kot 
je Slovenija, sicer koristi, a takšna strategija je sebična in ozkogledna, saj 
tudi novi teoretiki rasti sami priznavajo, da bo tekmovanje pod pogoji, ki 
jih opisujejo, povečalo globalno neenakost.46 

Tako Inovacijska unija kot NPVŠ predvidevata deregulacijo in fleksibi-
lizacijo univerzitetnega in raziskovalnega prostora, povečano mobilnost 
raziskovalcev ter internacionalizacijo raziskovalne dejavnosti.47 Pri tem ne 
omenjata zaščite lokalnih raziskovalnih produkcij, kar pomeni enake pogoje 
delovanja za regije z neenakim izhodiščnim položajem. To seveda koristi 
tistim z boljšim izhodiščnim položajem, tistim s slabšim pa lahko le škoduje 
– še zlasti, če upoštevamo tudi načrte za strogo in učinkovito zaščito intelek-
tualne lastnine, ki manj razvitim državam in regijam preprečuje tehnološko 
dohitevanje razvitejših.48 Bolj kooperativna rešitev, ki bi zmanjšala regional-
no in globalno neenakost, bi morala ubrati ravno nasprotno smer: širjenje 
obstoječih tehnoloških rešitev v manj razvite regije na osnovi selektivne 
razvojne politike (in ne po smernici »Ena velikost za vse«, po britanskem 
imperialističnem modelu proste trgovine) in ob ustrezni zaščiti tehnološko 
manj razvitih predelov ter suspenzije ali vsaj povečanja fleksibilnosti režima 
intelektualnih pravic, ki bi tehnološki razvoj namesto k zasebnim profitom 
usmeril k potrebam človeštva.

Inovacijske strategije obljubljajo tudi povečanje števila visoko plačanih 
delovnih mest v cvetočem visokotehnološkem gospodarstvu. Ta obljuba 

Prim. Helpman, nav. delo, str. 85; Gibbons idr., nav. delo, str. 165–166.

Prim. nav. dokument Evropske komisije Europe 2010 flagship initiative in nav. dokument MNZS 

Drzna Slovenija, str. 6.

Azijski model visokotehnološkega preboja je bil ravno obraten: intenzivno kopiranje ameriških teh-

nologij ob zelo »fleksibilni« zakonodaji na področju intelektualnih pravic in močna zaščita nacional-

ne industrije v fazi razvoja in dohitevanja. Prim. John A. Mathews, Dong-Sung Cho, Tiger technology: 

The creation of semiconductor industry in East Asia, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
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je v nasprotju z načrti o konkretnih ukrepih v smeri prenašanja razisko-
valne in razvojne dejavnosti za potrebe zasebne industrije na javne razisko-
valne ustanove. Če bo industrija večino raziskovanja prenesla na obstoječe 
javne raziskovalne inštitute in na univerzo, pomeni, da ne bo odpirala 
novih raziskovalnih delovnih mest, temveč se bodo obstoječa delovna 
mesta na raziskovalnih inštitutih in univerzi prekvalificirala v gospodarstvu 
prijaznejšo obliko, torej ne bo prišlo do kvantitativnega povečanja obsega 
delovnih mest, temveč do kvalitativne spremembe obstoječih. Poleg tega 
je delo na univerzah in raziskovalnih inštitutih čedalje bolj fleksibilno ozi-
roma prekarno, čedalje slabše plačano, delovne razmere in plačilo niso sora-
zmerni z zahtevnostjo in kvalificiranostjo raziskovalnega dela. Tudi primeri 
vzpona »azijskih tigrov«49 in kritične študije o Silicijevi dolini50 kažejo, da 
visokotehnološki razvoj pod kapitalističnimi pogoji ne omogoča blagostanja 
za vse udeležene, temveč povečuje socialne neenakosti in ostro delitev na 
ozko področje vodilnih in dobro plačanih delavcev ter množico tistih, ki 
delajo v podpornih storitvah in v proizvodnji v prekarnih odnosih in za 
nizko plačilo. Povečanje števila kakovostnih in dobro plačanih delovnih 
mest ni samodejen učinek povečanja vsebnosti znanja v gospodarstvu in 
tehnološkega razvoja, temveč politično vprašanje o distribuciji ustvarjenega 
bogastva – in politika MVZT gre z načrtovano ukinitvijo sistema javnih 
uslužbencev ravno v nasprotno smer.51

Prav tako problematična je obljuba, da bodo dobički visokotehnoloških 
podjetij samodejno polnili prav slovenski proračun. Ob načrtovani in-
ternacionalizaciji in mobilnosti raziskovalne dejavnosti ter ob hkratni 
rigidni lokaliziranosti fiskalne politike je naivno pričakovati, da bodo 
visokotehnološka podjetja plačevala davke ravno v Sloveniji, saj lahko sred-
stva, osebje in kapital prosto premikajo glede na svoje zasebne koristi in 
potrebe. Če bo, kot predvideva Inovacijska unija, raziskovalne paradigme 
narekoval centraliziran vseevropski enoten raziskovalno-inovacijski trg,52 
je prav tako naivno pričakovati, da bo postavljal potrebe lokalnega peri-
fernega gospodarstva pred potrebe industrije v centru, kar pomeni, da bo 
inovativno raziskovanje v okviru enotnega raziskovalnega in univerzitet-
nega prostora v EU najverjetneje usmerjeno v potrebe nemške, francoske 
in nizozemske industrije (tako kot sta enotna trg in valuta koristila njim na 

Prim. prav tam.

Prim. Park – Pellow, nav. delo.

Prim. MNZS, Drzna Slovenija, str. 73.

Prim. Evropska komisija, Europe 2020 flagship initiative, str. 10–11, 15–18.
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račun vzhodnoevropskega in mediteranskega obrobja). To pomeni, da tudi 
inovacije, proizvedene na obrobju, ne bodo ustvarjale dodane vrednosti in 
ne bodo služile potrebam prebivalstva v regiji, kjer so bile ustvarjene (čeprav 
bodo prinesle zasebno korist posameznim raziskovalcem in raziskovalnim 
ustanovam, vpetim v evropska »znanjska partnerstva«). Še več, skupna ev-
ropska inovacijska politika in raziskovalni prostor ob odsotnosti reforme 
evropske industrijske politike lahko razmere v Vzhodni Evropi, kjer sta iz-
postavljenost konkurenci močnejše zahodnoevropske industrije po propadu 
realno obstoječih socializmov in privatizacijska »šok terapija« privedli do 
drastične deindustrializacije,53 še poslabša in dodatno obrne razmerja indus-
trijske moči v prid industrijsko razvitejšemu zahodu in severu Evrope, saj bo 
ta postal še konkurenčnejši ravno v tekmi z deindustrializiranim Vzhodom, 
ki bo imel v novih razmerah še manj možnosti za reindustrializacijo in s tem 
odpravo svoje ekonomske odvisnosti in podrejenosti evropskemu severu in 
zahodu.

Še eno protislovje novih teorij rasti in iz njih izvirajočih ekonomskih 
politik je, da po eni strani evocirajo novo »schumpetersko renesanso«,54 
po drugi strani pa zanikajo ustvarjalno uničevalen značaj te »renesanse«. 
Po Schumpetrovi teoriji dinamike kapitalističnega produkcijskega načina 
so obdobja ustvarjalnega uničevanja nujen, a za vpletene ne prav prijeten 
način oživljanja gospodarstva, torej obdobja zlomov in uničenj, ki jim sledi 
nova rast, utemeljena na novih idejah, poslovnih modelih in tehnologijah, 
ki so izpodrinile prejšnje.55 Nove teorije rasti ne upoštevajo te zgodovinske 
dinamike kapitalizma in dejanskega učinka uvajanja novih inovativnih teh-
nologij na posamezne industrije – vse, kar povedo o tem, je, da znanje (kot 
tehnološki potencial ali kot človeški kapital), v primerjavi s fizičnim kapita-
lom, nima padajočih donosov,56 kar pomeni, da naj bi nove infuzije inova-
tivnega znanja preprečile padajoče donose, značilne za predznanjske družbe 
in ekonomije, ter omogočile trajno in neskončno rast brez padcev in kriz. 

Toda težava je v tem, da takšna teorija ne rešuje, temveč ignorira temeljne 
Schumpetrove uvide (pa tudi Marxove in uvide nemarginalnih ekonom-
skih teorij), to je, da vzrok industrijskih kriz in zlomov (ter posledičnih 
omrtvičenj gospodarske rasti) niso padajoči donosi. Nove teorije rasti rešijo 

Prim. Peter Gowan, »Neoliberal theory and practice for Eastern Europe«, New Left Review, let. 35 

(1995), št. 213, str. 3–60.

Prim. OECD, Innovation in the knowledge economy, str. 7.

Prim. Joseph Schumpeter, Lahko kapitalizem preživi?, Studia humanitatis, Ljubljana, 2010.

Prim. Romer, nav. delo.
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problem le znotraj teoretskega horizonta neoklasične ekonomske teorije, ne 
pa tudi v teoretskem (in političnem) horizontu, ki bi upošteval dejansko zgo-
dovinsko dinamiko kapitalizma. Uvajanje novih tehnologij na terenu, kate-
rih namen je edino povečanje produktivnosti in konkurenčnosti (ne glede 
na dejanske potrebe prebivalstva), pomeni uničenje starih in spremljajočo 
brezposelnost (nove šolske politike bi ta problem reševale z vseživljenjskim 
učenjem, k čemur se še vrnemo), socialni kaos, prisilne migracije in depresije 
podjetniških duhov. Kot predvideva Tony Smith, bo pospešena inovativnost 
privedla do skrajšanja ciklov ustvarjalnega uničevanja, kar bo socialne krize, 
ki jih spremljajo, še stopnjevalo.57 To seveda ne pomeni, da je problematičen 
tehnološki razvoj kot tak, ampak da je kanaliziranje tehnološkega razvoja 
izključno v smeri povečevanja produktivnosti in konkurenčnosti družbeno 
destruktivno.

Poleg tega inovativno povečevanje produktivnosti zaradi produktivnosti 
same v kapitalizmu vodi v krize hiperprodukcije, ki presega zgodovinske 
potrebe prebivalstva. Zato je tudi obljuba, da bo ekonomija, osnovana na 
znanju, ukinila protislovje med proizvajalci in potrošniki, prazna. Nove in-
formacijske in komunikacijske tehnologije sicer omogočajo hitrejše odzivanje 
potrošnikov in njihovo večjo participacijo v načrtovanju potrošnih dobrin, 
obenem pa se, zaradi hiperprodukcije, krepijo oglaševalski in medijski pritiski 
nanje, češ naj trošijo še več in ne glede na svoje dejanske potrebe. Povečana 
vloga potrošniškega odziva pri načrtovanju novih visokotehnoloških blag je le 
povečana udeleženost potrošnikov v procesu maltretiranja s hiperpotrošnjo, 
ki mora ustrezati hiperprodukciji in h kvaliteti življenja potrošnikov pris-
peva le naključno, saj kapitalizem ne producira za dejanske potrebe ljudi, 
temveč te potrebe prek oglaševanja manipulira tako, da ustrezajo impera-
tivom neomejene produkcije in neskončne akumulacije kapitala.

Inovacijske strategije obljubljajo tudi kreativna delovna mesta in moti-
virajoče delo, kjer bi imeli zaposleni visoko stopnjo avtonomije in možnost 
vplivanja na potek in organizacijo delovnega procesa. Zakaj včasih ni bilo 
ne inovacijske strategije ne njihove teoretske podlage, ne pojasnijo, a ker 
predvidevajo, da se bodo opisane spremembe zgodile samodejno, zaradi 
večje vsebnosti znanja v gospodarstvu, lahko sklepamo le, da tega prej ni 
bilo zaradi premajhne vsebnosti znanja v gospodarstvu, kar je, če vsaj malo 
poznamo zgodovino in način delovanja kapitalizma, naravnost smešno. Ne- 
koliko bolj zgodovinsko informirane in teoretsko pertinentne analize odno-

Prim. Tony Smith, »Technological dynamism and the normative justification of global capitalism«, Iowa 

State University, 2007, http://www.public.iastate.edu/~tonys/42%20Technological.pdf, str. 18–19.
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sa med uvajanjem visoke tehnologije v proizvodnjo ter delavsko avtonomijo 
v kapitalizmu so pokazale, da povečan prenos znanja v proizvodnjo ali velike 
tehnološke spremembe ne zvišujejo stopnje delavske avtonomije samodej-
no, ampak le, kadar tehnološke spremembe povzročijo težave v proizvod-
nji (npr., kot pokaže Noble, zaradi težavnosti rokovanja z novimi stroji, 
nepredvidljivosti delovanja novih tehnologij ali nasprotja med njihovimi 
potenciali v teoriji oziroma na inženirjevi mizi in v praksi)58 in kadar nega-
tivno vplivajo na produktivnost (kar je kljub temu, da so nove tehnolo-
gije praviloma namenjene rasti produktivnosti, v fazi njihovega uvajanja 
zaradi nevajenosti delavcev in nepreizkušenosti strojev povsem običajno).  
V takšnih primerih je za menedžment najceneje in najučinkoviteje pustiti 
več svobode in avtonomije delavcem, ki so tako bolj motivirani in produktiv-
ni pri odpravljanju okvar in motenj. Toda taki »samoupravni« eksperimenti 
so v kapitalizmu praviloma kratkotrajni in se končajo takoj, ko so težave z 
uvajanjem novih tehnologij odpravljene in produktivnost uspešno zvišana. 

Takšna je bila zgodovinska izkušnja tako povojne avtomatizacije indus-
trije v ZDA in nove ekonomije nekaj desetletij pozneje kot tudi japonskega 
»toyotizma«.59 Tudi v času trajanja takšnih eksperimentov pa delavci nimajo 
možnosti odločanja o tem, kakšne stroje in kakšne tehnologije bodo upo-
rabljali. Omogočena jim je le kreativnost pri prilagajanju na dane stroje in 
tehnologije, ne pa tudi – razen pri malenkostnih popravkih in predelavah – 
pri njihovem načrtovanju in oblikovanju. Čim se neka nova tehnologija 
ustali, sledi vrnitev h klasični kapitalistični alienaciji, ne glede na ves general 
intellect, ki je utelešen v tej ali oni tehnologiji. Protislovje med delavcem 
ali kapitalistom oziroma razredni boj na neposredni točki produkcije ni v 
družbi znanja nič manj intenziven kot kadar koli v zgodovini kapitalizma in 
kreativnosti. Avtonomija in moč odločanja delavskega razreda sta politični, 
ne tehnični vprašanji. Brez institucionalizacije in zakonske ureditve visoko-
tehnološkega »samoupravljanja« bo to, če Sloveniji visokotehnološka revo-
lucija dejansko uspe, le kratkotrajna epizoda in ne, kot predvidevajo ino-
vacijske strategije, trajno preseganje temeljnega kapitalističnega protislovja 
na tehnološki način. 

Zadnje kapitalistično protislovje, ki naj bi ga ukinila družba znanja, pa je 
protislovje med javnim in zasebnim sektorjem. To protislovje naj bi zamen-

Prim. Noble, nav. delo.

Prim. Simon Head, The new ruthless economy, Oxford university press, Oxford, 2003; Winfried Rui-

grok, Rob van Tulder, The logic of international restructuring, Routledge, London – New York, 1995; 

Tony Smith, Technology and capital in the age of lean production, SUNY press, New York, 2000. 
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jalo harmonično partnerstvo med obema. Koliko to drži, bomo preverili na 
primeru sprememb odnosa med zasebno industrijo in javno univerzo ter 
raziskovalnimi inštituti v času uvajanja drznih reform.60 

ZNANOST, UNIVERZA IN 
»NOVA PRODUKCIJA ZNANJA«

Kot smo omenili na začetku, pomeni redefinicija odnosa med zasebno in-
dustrijo ter javno univerzo in raziskovalnimi inštituti odmik od klasične, 
»avtonomistične« ureditve in tudi od neoliberalnih strategij, značilnih za 
osemdeseta in devetdeseta leta. Nove, inovativne strategije, podobno kot 
pred njimi neoliberalne, iščejo način podreditve visokega šolstva in znanosti 
ekonomski racionalnosti – toda ne več v obliki neposredne privatizacije in 
popolne vključitve obojega v sistem zasebnega podjetništva, temveč v obliki 
transfuzije podjetniškega duha v visokošolske in raziskovalne institucije, kljub 
temu da imajo te ustanove drugo duhovno skupino. Univerza in raziskovalni 
inštituti ostajajo javni, vendar le po pravno-formalnem statusu in načinu fi-
nanciranja, ki se, ob hkratnih varčevalnih ukrepih v preostalem delu javnega 
sektorja, celo povečuje.61

Toda povečanje financiranja poteka hkrati in je pogojeno z večjo pove-
zanostjo univerze in raziskovalnih inštitutov z gospodarstvom, torej povečano 
javno financiranje pomeni neposredno državno subvencioniranje raziskoval-
nih dejavnosti zasebne industrije oziroma socializacijo stroškov. Od modela 

Deskilling in tehnološko odvečnost delovne sile na način trajne fleksibilne polzaposlenosti v družbi 

znanja smo analizirali drugje. Gl. Primož Krašovec, »Realna subsumpcija v hramu duha«, Prihodnost 

znanosti: neoliberalizem, univerza in politika sodobnega znanstvenega raziskovanja, Goga, Novo mesto, 

2011, str. 27–59.

Tak, na inovacijah utemeljen novi new deal, v katerem je iz varčevalnih ukrepov izvzeto le polje, ki 

inovacije (ob ustrezni reorganizaciji) neposredno proizvaja, ne pa tudi polja družbene reprodukcije 

– torej new deal brez oziroma z usihajočo socialno državo –, lahko učinkuje le kratkotrajno, dokler 

novi, inovativni produkti ne trčijo ob mejo padajoče kupne moči prebivalstva (ki jo komercializa-

cija javnih storitev še zaostruje). Brez javnega sistema družbene reprodukcije so edino »zdravilo« za 

padajočo kupno moč potrošniški krediti, kar je, kot nas uči zgodovina, enosmerna vozovnica v nove 

finančne krize. Brez učinkovite rešitve problema družbene reprodukcije – tj. v režimu trajnih varče-

valnih politik – je splošni razvojni model lahko le kratek (okrog desetletni) cikel visokotehnološke 

rasti, ki ga prekine finančna kriza, kar je bila izkušnja »nove ekonomije« v ZDA in kar potrjuje teorijo 

Tonyja Smitha (2007) o skrajševanju ciklov rasti in čedalje pogostejših in ostrejših finančnih krizah. 
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privatizacije in sovražnih prevzemov javnega s strani zasebnega pridemo do 
modela (javno-zasebnega) partnerstva,62 kjer se javni partner zasebnemu pod-
redi v načinu organizacije produkcije in kjer so tudi produkti raziskovalne 
dejavnosti podrejeni zahtevam in potrebam gospodarstva. Povečanje obsega 
javnega financiranja ne pomeni povečanja materialnega blagostanja delavcev 
in delavk na univerzi in raziskovalnih inštitutih, izboljšanja njihovih delovnih 
razmer ali razvoja teh institucij v skladu z njihovimi avtonomnimi željami in 
potrebami, temveč nasprotno – nova sredstva so namenjena podjetniškim 
tečajem, promociji podjetniške kulture, gostujočim predavanjem »mož iz 
prakse«,63 nakupu nove opreme in druge raziskovalne infrastrukture, prilago-
jene zahtevam in potrebam gospodarstva,64 razvoju kompetenčnih centrov, v 
katerih se rojevajo komercialno prebojne ideje,65 ali pa neposrednemu sub-
vencioniranju razvojnih oddelkov v zasebnih podjetjih.66 

Inovativna »znanjska partnerstva« pomenijo tudi prehod od avtonomije 
k odgovornosti (accountability) javnih univerz in raziskovalnih ustanov, kjer 
je odgovornost opredeljena kot odgovornost do družbe kot celote (v nas-
protju s staromodno, rigidno in slonokoščeno avtonomijo) in kjer družbo 
kot celoto zastopajo podjetniški duhovi in poslovni interesi zasebne indus-
trije.67 Avtonomnost v klasičnem pomenu se predstavlja kot sebična, samo-
zaverovana in neodgovorna – novi družbeni izzivi (kar je evfemizem za nove 
potrebe gospodarstva v krizi) kličejo univerzo k večji družbeni odzivnosti in 
aktivnosti. 

Takšna kritika seveda ni neupravičena in univerza je ne sliši prvič. Uporniški 
študentje so leta 1968 prav tako želeli zrušiti njene slonokoščene zidove in 
jo odpreti novim družbenim izzivom, le da so takrat novi družbeni izzivi 
pomenili nekaj drugega – boj proti rasizmu in imperializmu, upor proti ka-

Ta model zasledimo v načinih novega kapitalističnega upravljanja vseh družbenih področij, ki še 

niso povsem industrializirana in kjer se produkcije (še?) ne da povsem kvantitativno meriti in stan-

dardizirati na taylorističen način. Kako ta proces poteka v primeru kulturnih in kreativnih industrij, 

smo analizirali drugje (Primož Krašovec, »Never trust a hipster: Kritika kreativnog malogradjanstva 

i koncepta nove klase«, predavanje na konferenci Kriza, odgovori, levica, Rosa Luxemburg Stifftung, 

Novi Sad, 2011).

Prim. MVZT, Drzna Slovenija, str. 111.

Prav tam, str. 92–97.

Prim. MVZT, »Dosežki MVZT od decembra 2008 do junija 2011«, http://www.mvzt.gov.si/nc/si/

splosno/cns/novica/article/101/7091/.

Prim. prav tam.

Prim. MVZT, Drzna Slovenija, str. 70–77.
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pitalizmu in potrošniški družbi ter zavračanje meščanske morale in načina 
življenja, ki so ju v marsičem zastopali prav univerzitetni profesorji. Upor 
študentov leta 1968 je bil v marsičem uspešen, saj je na univerzo pripeljal 
številne prej neznane ali nezaželene teorije in teme: študije spolov in sek-
sualnosti, manjšinjske študije, družbeno kritično namesto zgolj formalne 
literarne teorije, raziskovanje tudi delavske, ne le meščanske zgodovine in 
kulture, teorije razrednega boja in razredne stratifikacije itn. 

Ko torej nove, inovativne strategije govorijo o zaprti, rigidni univerzi in o 
»zgolj akademskem znanju«,68 ki naj ne bi bilo odzivno na nove družbene 
izzive, tedaj zgrešijo svoj objekt kritike za pol stoletja – razen če verjamemo, 
da se ves družbeni oziroma javni interes izčrpa v podjetniškem duhu, kar je 
prav neka osnovna poanta njegovih duhovnikov in duhovnic. In če je ves 
družbeni oziroma javni interes le iskanje načinov za povečanje konkurenčnosti 
in produktivnosti gospodarstva, je subvencioniranje raziskovalnih dejavnosti 
zasebne industrije z javnimi sredstvi in spreminjanje javne univerze in javnih 
raziskovalnih inštitutov v dislocirana partnerska podjetja zasebne industrije 
povsem zaželeno in upravičeno. Gre za zelo obsežno in nevarno redefinicijo 
samega pojma javnega. »Javno« v primeru univerze po novem ne pomeni 
znanja, ki bi bilo uporabno na primer za delavce ali manjšine v boju za ena-
kopravno in pravično družbo, temveč znanje, ki del prebivalstva reducira na 
delovno silo in ga opremlja s temu ustreznimi veščinami in kompetencami, 
(veliko manjši) del pa »opolnomoči« za podjetnike, ki bodo s to delovno silo 
prosto razpolagali glede na svoje vsakokratne eksploatacijske potrebe. 

Očitki o branjenju statusa quo, ki jih na nasprotnike NPVŠ in RISS naslav-
lja MVZT,69 so tako naravnost smešni, saj prav transfuzija podjetniškega 
duha v javno univerzo pomeni aktivno blokiranje družbeno in politično 
emancipacijskih potencialov, ki jih vsebuje univerza po letu 1968, ter (kljub 
deklarirani lastni drznosti in razsvetljenosti) deluje po načelu resigniranega 
ekonomskega fatalizma: delavci naj se v skladu s programi vseživljenjskega 
učenja predvsem »učijo učiti«,70 kar še pomeni, naj se navadijo na traj-
no prekarnost lastne zaposlitvene in eksistenčne situacije, saj je z vidika 
podjetniškega duha fleksibilizacija trga dela objektivna nujnost in ne pred-
met teoretske kritike ali političnega boja; raziskovalci naj se mučijo z ino-
vacijami, ki naj bi povečale konkurenčnost, ki prav tako nastopa kot ob-

MVZT, Drzna Slovenija, str. 81.

Prim. prav tam, str. ix–x; gl. še posnetek posveta Predrzna Slovenija na http://www.vest.si/2010/10/07/

posvet-predrzna-slovenija/.

OECD, The knowledge-based economy, str. 7, 19.
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jektivna nujnost in ne kot predmet kritike ali vsaj resne, nezainteresirane 
akademske analize; družba kot celota naj se sprijazni z zgodovinskim hori-
zontom neskončnih kapitalističnih kriz, fiskalne discipline, s pritiski na de-
lavski razred v imenu fleksibilnosti ter instrumentalizacijo znanosti v imenu 
inovativnosti. Težko si je zamisliti manj drzno in bolj konformistično vizijo 
razvoja znanosti in družbe v celoti.

Druga problematična razsežnost »postneoliberalne« redefinicije javnega je 
načrt razbitja sistema javnih uslužbencev, ki ga vsebujeta NPVŠ in RISS, s 
čimer bi dobili javno dobro brez javnih uslužbencev, saj inovativna nova poli-
tika v svojo novo definicijo javnega ne vključuje tudi javnih uslužbencev. Za 
fleksibilno in deregulirano visoko šolstvo (kjer trojici osnovnih načel Wash-
ingtonskega konsenza manjka le privatizacija)71 je sistem javnih uslužbencev 
odločno preveč rigiden – obenem pa raziskave kažejo, da delež nestalnih 
in negotovih zaposlitev, torej honorarnih in za določen čas, na univerzi in 
raziskovalnih inštitutih nenehno narašča in dosega že več kot polovico vseh 
zaposlitev.72 Načrt izstopa iz sistema javnih uslužbencev za delavce in delavke 
na univerzi in inštitutih torej le še de iure institucionalizira problematično 
stanje načina dela in delovnih razmer, ki je de facto že vzpostavljeno in ki 
je rezultat dolgotrajne in intenzivne fleksibilizacije in ki ga tudi predvideno 
povečanje javnega financiranja ne bo – če strategije ostanejo takšne, kot so – 
ne korigiralo ne odpravilo. Tako se tudi na mikroravni, znotraj posameznih 
fakultet in inštitutov, vzpostavlja model »hi’ tech lo’ wage« in univerza za 
»znanjske« delavce postaja tovarna, za vodstvo pa kreativno in inovativno 
podjetje. Pot v družbo znanja zato ne bo prinesla splošnega družbenega 
blagostanja in deležni ga ne bodo niti njeni neposredni proizvajalci. Po 
novi zasnovi javnega bodo zaradi povečanja javnih finančnih sredstev za 
raziskovanje in razvoj pridobili le maloštevilni inovativni podjetniki na vrhu 
poslovnih hierarhij zasebnih korporacij ter posamezni raziskovalni kapita-
listi v javnih akademskih in raziskovalnih ustanovah.

To pomeni, da od klasične definicije javnega in javnih institucij, ki naj bi 
temeljile na dostojnih delovnih razmerah, kolegialnem sodelovanju, profe-
sionalni avtonomiji in delovanju v korist vseh, ostaja le še lupina javnega fi-
nanciranja. V »postneoliberalni« situaciji se univerze in raziskovalni inštituti 
preobrnejo iz javnih ustanov v klasičnem pomenu v javno financirana ino-
vativna podjetja. Tako postanejo dislocirane raziskovalno-razvojne enote za-

Prim. MVZT, Drzna Slovenija, str. 6; OECD, The OECD innovation strategy, str. 11.

Prim. Ranka Ivelja, »Znanost in javna univerza v neusmiljenih lovkah komercializacije«, Dnevnik, 

19. 5. 2010, str. 5.
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sebnih inovativnih podjetij. Stabilne zaposlitve in razmeroma dobre plače 
se spremenijo v fleksibilne zaposlitve, projektno delo in honorarje; kolegi-
alnost se preobrne v konkurenčno tekmovanje tako med posamezniki za 
akademske titule in udeležbo pri projektih kot med posameznimi fakulteta-
mi in inštituti za dostop do virov financiranja; profesionalna avtonomija se 
umakne ekonomskim imperativom in nadomesti jo avtonomija pri uprav-
ljanju s človeškimi viri,73 ki ne pomeni nič drugega kot samovoljo razisko- 
valnih kapitalistov pri discipliniranju in fleksibiliziranju akademske in ra- 
ziskovalne delovne sile; in ne nazadnje, delovanje v korist vseh po novem 
pomeni delovanje po diktatu zasebne industrije, ki metonimično zastopa 
družbo kot celoto. 

Nove strategije in programi za razvoj univerze so nevarne ne le za veliko 
večino delavcev in delavk na univerzi, temveč tudi za študente, saj razisko-
vanje (ki je bolj neposredno uporabno za komercialne namene in niža stroške 
zasebnim visokotehnološkim podjetjem) dobiva prednost pred pedagoško 
dejavnostjo. Število študentov in predavateljskih ur na posameznega profe-
sorja narašča, kar (zaradi preobremenjenosti pedagoškega osebja) vpliva na 
kakovost predavanj in – ob samovoljni kadrovski »avtonomiji« akademskih 
kapitalistov – na prenašanje pedagoških obveznosti na fleksibilno najete 
mlajše akademske delavce in delavke, ki delajo v nemogočih razmerah in 
za mizerno plačilo. Široko znanje klasičnega humboldtovskega tipa čedalje 
bolj nadomeščajo standardizirani študijski programi, ki, v skladu z reduk-
cijo študentov na bodočo delovno silo, ne zahtevajo več poglobljenega ra-
zumevanja snovi ali sposobnosti kritične refleksije, temveč osvajanje veščin in 
kompetenc, potrebnih za orientacijo in uspeh na čedalje bolj fleksibilnem in 
konkurenčnem trgu dela. Visoko izobraževanje vedno bolj postaja veščinski 
trening in zasebna podjetja – namesto da bi te treninge organizirala in 
plačevala sama – pošiljajo svoje »v praksi prekaljene« kadre predavat na uni-
verzo, kjer poberejo še dodatne honorarje, financirane z javnimi sredstvi. Po 
drugi strani pa se študentje in študentke danes na univerzi ne le izobražujejo, 
temveč čedalje bolj tudi sodelujejo v raziskovalnih dejavnostih univerze kot 
neplačana delovna sila, ki opravlja najbolj zoprn in duhamoren del razisko-
valne dejavnosti (vnašanje podatkov v računalnik, razvrščanje in pošiljanje 
anketnih vprašalnikov, kodiranje odgovorov ipd.), kar še dodatno zmanjšuje 
povpraševanje po plačani raziskovalni delovni sili v zasebnem sektorju.

Zmanjšanje pomena izobraževanja glede na raziskovanje za študente in 
študentke ne pomeni le padca intelektualnega standarda in duhovnega 

Prim. MVZT, Drzna Slovenija, str. 70–73.73
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osiromašenja, temveč tudi padec materialnega standarda in finančni pritisk. 
NPVŠ sicer predvideva ukinitev izrednega študija,74 vendar uvaja posredne, 
odložene šolnine na drugi stopnji študija (tj. vrnitev stroškov študija, če ta 
ni končan v določenem roku),75 hkrati pa so ob deregulaciji (so)financiranja 
doktorskega študija posamezne fakultete začele v skladu s svojo na novo 
definirano avtonomijo (tj. subsidiarno svobodo pri iskanju inovativnih 
rešitev za povečanje finančnega pritiska na študente ter nižje akademske in 
raziskovalne kadre in kadrovke) višati šolnino na tretji stopnji študija, in sicer 
z argumentom, da morajo stroške študija na tretji stopnji plačati študentje 
sami. Ta logika je v Sloveniji, predvsem zaradi močnega odpora proti uved-
bi neposrednih šolnin v času prejšnje vlade, še relativno omejena, uvaja se 
počasi in postopno, medtem ko je v kontekstu evropskega visokega šolstva že 
prevladujoča: pedagoški del univerzitetne dejavnosti naj financirajo študentje 
sami (po možnosti s krediti in tako še nahranijo nenasitne finančne trge), kar 
naj bi bila investicija v njihov človeški kapital,76 raziskovalnega pa naj finan-
cira država pod pogojem, da se transformira in reorganizira v gospodarstvu 
prijazno obliko. Investicije v individualni intelektualni kapital naj tako krijejo 
bodoči delavci sami, medtem ko investicije v kolektivni intelektualni kapital 
zasebne industrije krije država. Tveganja inovativne podjetniške družbe zna-
nja nosijo posamezni bodoči visoko izobraženi delavci – ki so prisiljeni dejan-
sko delovati po podjetniški logiki, torej predvidevati prihodnje potrebe trga 
dela, poiskati izobraževalno ustanovo, ki jih bo temu ustrezno »oveščinila«, 
ter vzeti kredit v upanju na povečanje dohodkov v prihodnosti –, medtem ko 
zasebna industrija celotno tveganje, ki izhaja iz nepredvidljivosti procesa aku-
mulacije intelektualnega kapitala v nenehno spreminjajoči se in dinamični 
družbi znanja, lagodno in z zavzeto podporo državnega aparata prenaša na 
javne ustanove. Drugi del tega trenda je v Sloveniji že v polnem pogonu, 
prvi pa je še v zametkih. Vendar so tudi ti zametki in argumentacija, ki jih 
spremlja – da se odložene šolnine uvajajo zato, da bi skrajšali čas študija –,77 
problematični. Položaj prikazujejo tako, kot da bi bil trenutni čas študija 
rezultat odsotnosti finančnih sankcij in ne težkega socialnega položaja mla-
dih, ki jim nujnost preživetja in s tem dela jemlje čas za posvečanje študiju.78 

Prim. prav tam, str. 17.

Prim. prav tam, str. 40.

Prim. Morgan Adamson, »The human capital strategy«, Ephemera, let. 4 (2009), št. 9, str. 271–284.

Prim. MVZT, Drzna Slovenija, str. 40.

Če upoštevamo še astronomske cene najemnin za sobe v univerzitetnih mestih in dodatne delovne 

obremenitve z neplačanimi raziskovalnimi dejavnostmi, ki postajajo del večine študijskih procesov, 

74

75

76

77

78
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Omenjena argumentacija je le prozorno sprenevedanje ob uvajanju financia-
lizacije študentskega življenja – in tudi danes Velika Britanija najverjetneje 
kaže zrcalni odsev prihodnosti državam, ki so v »novi produkciji znanja« in 
»inovativnih strategijah« še manj razvite. Zato danes tudi za nas velja to, kar 
je Marx odvrnil kritikom njegove teorije, češ da velja le za Veliko Britanijo 
in da za stanje nemškega kapitalizma ni pertinentna: »De te fabula nar-
ratur.«79

težko verjamemo, da bo grožnja z denarno kaznijo dejansko skrajšala trajanje študija. Zagotovo pa 

bo mnoge študente (ki bodo zaradi odsotnosti strožje regulacije nepremičninskega trga in ukinitve 

neplačanega študentskega dela znotraj študijskega procesa še vedno študirali /pre/dolgo) vključila v 

neprostovoljno individualno financiranje pedagoškega dela univerzitetnih dejavnosti.

[Zgodba pripoveduje o tebi.] Karl Marx, Kapital, Prosveta, Beograd, 1973, str. 14.79
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Kako je pri nas potekal proces »podjetizacije« kulturnih poklicev, nazorno 
pokaže že raba izrazov v normativnih aktih. Temeljni pojem v Zakonu o 
samostojnih kulturnih delavcih iz leta 1982 je delavec (»samostojni kulturni 
delavec«). Ta zakon je prenehal veljati leta 1994, ko je bil sprejet Zakon o 
uresničevanju javnega interesa v kulturi, v katerem se ne govori več o delavcu, 
ampak o ustvarjalcu (»samostojni ustvarjalec na področju kulture«). Trenutno 
veljavni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo iz leta 2002 pa 
je vpeljal pojem samozaposleni (»samozaposleni v kulturi«). A spremembe se 
niso zgodile le na terminološki ravni, spremenila se je tudi formalnopravna 
ureditev materialnega položaja »svobodnjakov«. Ta zakon je omogočal, da so 
se samostojni kulturni delavci združevali v delovne skupnosti »zato, da v njih 
skupaj zagotavljajo pogoje za svoje umetniško ali kulturno delo, organizirajo 
to delo ali zagotavljajo dostopnost svojih del in storitev uporabnikom« 
(18. člen). Posebno poglavje zakona je urejalo razmerja med samostojnimi 
kulturnimi delavci in delovnimi organizacijami (»organizacijami združenega 
dela«). S poznejšimi zakonskimi besedili so se te določbe izgubile, prav 
tako tudi pomembna določba, ki je bila zapisana že v 1. členu Zakona o 
samostojnih kulturnih delavcih: »Samostojni kulturni delavci dosegajo na 
podlagi dela in rezultatov dela v načelu enak družbenoekonomski položaj 
kot delavci v organizacijah združenega dela.«
ALDO MILOHNIĆ
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ALDO MILOHNIĆ

O »PRODUKTIVIZACIJI« 
IN »FLEKSIBILIZACIJI« 

DELAVCEV (V KULTURI)

V tem članku izhajam iz Marxove kritične analize Smithovega koncepta pro-
duktivnega in neproduktivnega dela in poskušam ugotoviti, ali je ta koncept še 
vedno uporaben za analizo produkcije presežne vrednosti v sodobnem kapita-
lizmu, kako privatizacija javnega sektorja vpliva na razmerje med produktivnim 
in neproduktivnim delom ter kako je prehod iz fordističnega v postfordistično 
organizacijo produkcije spremenil strukturno razmerje med produktivnim in 
neproduktivnim delom (na primeru delavcev v kulturi). Pri tem izhajam zlasti 
iz dveh klasičnih besedil – Smithovega kapitalnega dela Bogastvo narodov in 
Marxovih Teorij o presežni vrednosti – ter iz nekaterih novejših razprav.

PRODUKTIVNO IN NEPRODUKTIVNO DELO PRI 
SMITHU IN MARXU

Začnimo z letom 1776, ko je Adam Smith objavil svojo znamenito Razpravo 
o naravi in vzrokih bogastva narodov. V njegovi delitvi dela na produktivno in 
neproduktivno so se med neproduktivnimi poklici znašli skupaj »nekaj zelo 
dostojanstvenih in nadvse pomembnih, a tudi nekaj silno neresnih [frivolous, 
frivolnih] poklicev: duhovnik, pravnik, zdravnik ter vsi mogoči učenjaki [men 
of letters of all kinds]; igralec, burkež, godec, operni pevec, plesalec itn.«.1 Že 

Adam Smith, Bogastvo narodov [An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nati-

ons, 1776], Studia humanitatis, Ljubljana, 2010, str. 234. V tem in drugih citatih iz slovenske izdaje  

1
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to je bil zadosten razlog, da so se – kot pravi Marx v rokopisu iz leta 1863, 
ki ga danes poznamo kot Teorije o presežni vrednosti – na Smitha spravili 
razni »tretjerazredni« ekonomisti, »kompilatorji«, »diletanti« in »vulgariza-
torji«. Marx navaja več razlogov za ta polemični vihar proti Smithovi ločitvi 
na produktivno in neproduktivno delo, na prvem mestu pa je hudomušno 
vztrajanje meščanskih ekonomistov pri vrednotah tistega dela, ki naj bi bilo 
»višjega ranga«, in zdi se jim nedopustno, da se ga – po njihovem mnenju! –  
»vrednoti« enako kot delo raznih »frivolnih« poklicev.2

Smith je pravilno ugotovil, da je v kapitalizmu (in s stališča kapitala) 
produktivno le tisto delo, ki pri menjavi z variabilnim kapitalom ne repro-
ducira le vrednosti lastne delovne sile, ampak hkrati proizvaja tudi presežno 
vrednost za lastnika kapitala.3 Produktivno delo je torej mezdno delo, ki pro-
ducira presežno vrednost in je kot tako produktivno za kapital.4 Pri tem Marx 
priznava Smithu zasluge za velik korak naprej, ki ga je naredila meščanska 
ekonomska teorija 18. stoletja prav zaradi uvedbe koncepta produktivnega 
in neproduktivnega dela, s katerim je Smith pokazal, da se produktivno delo 

Smithove knjige sem, kjer se mi je zdelo potrebno, v oglatih oklepajih dodal angleške izraze iz izvir-

nika ali dodatna pojasnila.

»Ogromni množici tako imenovanih ‚višjih‘ delavcev – kot so državni uslužbenci, oficirji, virtuozi, 

zdravniki, duhovniki, sodniki, odvetniki in tako naprej, ki deloma ne le da niso produktivni, ampak 

so po svojem bistvu destruktivni, znajo pa si prilastiti zelo veliki delež ‚materialnega‘ bogastva, bodisi 

s prodajo svojega ‚nematerialnega‘ blaga bodisi z nasilnim vsiljevanjem le-tega – nikakor ni bilo prijet- 

no, da se je znašla v istem razredu z burkeži in postreščki, da se jih prikazuje samo kot porabnike, kot 

zajedavce resničnih proizvajalcev (ali natančneje, agentov produkcije). To je bila nenavadna žalitev 

natanko tistih funkcij, ki so bile do takrat obdane z avreolo in so bile deležne vraževernega malikova-

nja.« (Karl Marx, Theorien über den Mehrwert (Vierter Band des »Kapitals«), Marx Engels Werke, zv. 

26, 1. del, Dietz Verlag, Berlin, 1965, str. 145.)

»Obstaja neka vrsta dela, ki dodaja vrednost predmetu, s katerim se ukvarja: obstaja tudi druga, ki 

nikakor nima takšnega učinka. Prvo lahko, ker prispeva vrednost, imenujemo produktivno, drugo pa 

neproduktivno delo. Tako delo manufakturnega delavca na splošno dodaja vrednost materialom, ki 

jih obdeluje, vrednost njihovega vzdrževanja in delodajalčevega dobička. Delo hišnega služabnika pa, 

nasprotno, ničemur ne doda nobene vrednosti. Čeprav delodajalec zalaga denar za manufakturnega 

delavca, ga to dejansko prav nič ne stane, ker se mu vrednost delavčevih plač, z dobičkom vred, na 

splošno povrne v povečani vrednosti predmeta, s katerim se ukvarja delo. Vzdrževanje hišnega slu-

žabnika pa se ne povrne nikoli. Z zaposlovanjem številnih manufakturnih delavcev človek obogati; 

z vzdrževanjem številnih hišnih služabnikov obuboža. A tudi delo slednjih ima svojo vrednost in si 

zasluži plačilo, tako kakor delo prejšnjih.« (Smith, Bogastvo narodov, str. 233.)

Marx, Theorien über den Mehrwert, str. 122.

2

3

4
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neposredno zamenjuje za kapital in da je kot tako del procesa, v katerem delo 
nujno nastopa kot mezdno delo, ki proizvaja več vrednosti, kot je vrednost 
mezde, ki jo za svoje delo dobi delavec od kapitalista. Ta najame delovno silo 
ravno zato, da bi iz nje iztisnil čim več presežne vrednosti. Lastnika kapitala 
ne zanima uporabna vrednost blaga, ne glede na to, ali je blago izdelek ali de-
lovna sila; zanima ga le to, da blago vsebuje več menjalne vrednosti od tiste, ki 
jo je plačal. V primeru produktivnega mezdnega dela to pomeni, da bo »dobil 
nazaj več delovnega časa od tistega, ki ga je plačal v obliki mezde«.5 Ker je za 
definicijo produktivnega dela bistveno prav to, da je zamenljivo za kapital, 
za katerega producira presežno vrednost, je neproduktivno delo njegovo nas-
protje: je tisto delo, ki ga delavec ne zamenjuje za kapital in ki ne producira 
presežne vrednosti za kapital. Delo neproduktivnega delavca je lahko katero 
koli delo, lahko je po svoji vsebini podobno ali celo enako delu, ki ga oprav-
lja produktivni delavec, lahko je plačano tako, kot je sicer plačano tudi delo 
produktivnega delavca, vendar z eno bistveno razliko: delo neproduktivnega 
delavca se ne zamenjuje za kapital, ampak je plačano iz dohodka. Iz tega 
izhaja druga pomembna Marxova ugotovitev: »Materialna določenost dela in 
s tem tudi njegovega produkta sama na sebi nima nobenega opravka s tem 
razlikovanjem med produktivnim in neproduktivnim delom.«6

Vendar pa Smith v nadaljevanju razprave vpelje novo razlikovanje med 
produktivnim in neproduktivnim delom, ki ga Marx imenuje druga Smitho-
va definicija produktivnega dela. S to definicijo se je Smith oddaljil od ra-
zumevanja produktivnega dela kot dela, ki ga določata njegovo razmerje do 
kapitala in produkcija presežne vrednosti za kapital, in se je vrnil korak nazaj, 
k stališču, ki je bližje fiziokratskemu pojmovanju dela. Z drugo definicijo je 
Smith iz formalnega razmerja med delom in kapitalom prestopil na vsebinsko 
določitev dela. Produktivno in neproduktivno delo naj bi se tako razlikovala 
ne le glede na njuno razmerje do kapitala, temveč tudi glede na materialnost 
ali nematerialnost blaga, ki ga proizvajata: produktivni delavec naj bi proiz-
vajal blago – določene predmete (particular subjects), ki so namenjeni prodaji 
(vendible commodity) –, medtem ko neproduktivno delo proizvaja večinoma 
usluge oziroma storitve (services), torej »nematerialne« produkte.7

5

6

7

Prav tam, str. 126.

Prav tam, str. 129.

»Toda delo manufakturnega delavca ostaja in se uresničuje v kakem posebnem predmetu oziroma 

prodajnem blagu, ki traja vsaj še nekaj časa po opravljenem delu. To je tako rekoč neka količina 

uskladiščemega dela, shranjena za morebitno uporabo ob kaki drugi priložnosti. Pozneje lahko ta 

predmet ali, kar je ista reč, cena tega predmeta po potrebi sproži količino dela, enako tisti prvotni, 
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Z Marxovega stališča je ta, druga Smithova definicija zgrešena in kvečjemu 
le zamegli jasnost prve definicije. Smithov problem je namreč v tem, da 
blago razume le v njegovi neposredni materialnosti,8 pri čemer nima teorije 
delovne sile kot posebne vrste blaga, ki jo je vpeljal prav Marx. Delo v svoji 
»živi eksistenci« ni blago; blago je delovna sila, ki se realizira skozi delo. 
Marx tako materializacijo dela razlaga povsem drugače kot Smith: »Kadar 
govorimo o blagu kot materialnosti dela – v pomenu njene menjalne vred-
nosti –, je to kvečjemu namišljeni, čisto družbeni način eksistence blaga, 
ki z njegovo telesno realnostjo nima nobenega opravka; blago si moramo 
predstavljati kot določeno količino družbenega dela ali denarja.«9

Ker je blago, kot pravi Marx, »najelementarnejša oblika buržoaznega 
bogastva«,10 je Smithova razlaga produktivnega dela, ki se opira na nespod-
bitno dejstvo, da tovrstno delo producira blago, bolj elementarna kot tista, 
ki produktivno delo definira kot delo, ki producira presežno vrednost za 
kapital. Za Marxa pa je produktivno delo – glede na merilo komodifika-
cije – tisto delo, ki bodisi producira blago bodisi »neposredno producira, 
izobražuje, razvija, vzdržuje [in] reproducira delovno silo«.11 Ker je tendenca 

ki ga je izdelala. Nasprotno pa delo hišnega služabnika ne ostaja in se ne uresničuje v nobenem po-

sebnem predmetu oziroma prodajnem blagu. Njegova opravila [his services, njegove usluge] navadno 

zamrejo že v trenutku, ko se končajo, in redko pustijo za seboj kako sled ali vrednost, s katero bi se 

pozneje mogla dobiti enaka količina službe [quantity of service, količina uslug].« (Smith, Bogastvo 

narodov, str. 234.)

Predpostavljena (ne)materialnost produkta kulturnega ali znanstvenega dela (npr. nastop gledališkega 

igralca, glasbenika, plesalca ali pa predavanje učitelja ipd.) je vir pogostih nesporazumov: od Adama 

Smitha naprej so se mnogi spraševali, ali v teh primerih sploh lahko govorimo o »produktivnem« delu. 

Dilema ni v tem, ali je avtor »producent«, kot mu pravi Walter Benjamin, temveč je težava v tem, da 

naj bi bil kot producent »neproduktiven«. Oglejmo si primer, s katerim lahko ponazorimo globino 

tega nesporazuma: »V Grundrisse imamo težaven odlomek, v katerem [Marx] trdi, da je človek, ki 

naredi klavir, produktivni delavec [...]; verjetno je, saj prispeva k ustvarjanju presežne vrednosti. Ko 

pa pridemo do človeka, ki igra na klavir, bodisi sebi ali drugim, ni več vprašanja: to nikakor ni pro-

duktivni delavec. Izdelovalec klavirja je torej baza, pianist pa vrhnja zgradba.« (Raymond Williams, 

»Baza in vrhnja stavba v marksistični teoriji kulture« [1973], v: Navadna kultura: izbrani spisi, Studia 

humanitatis, Ljubljana, 1997, str. 233.) Williams v tem odlomku povsem napačno razlaga Marxovo 

razlikovanje med produktivnim in neproduktivnim delom; ponavlja napako, ki jo je naredil Smith v 

Bogastvu narodov, ko je za razločevalno merilo uporabil (ne)materialnost produkta.

Marx, Theorien über den Mehrwert, str. 141.

Prav tam, str. 143.

Prav tam, str. 142.

8

9

10

11
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kapitala, da se razširja na vsa področja družbe in jih vključuje v blagovno 
produkcijo, je koncept produktivnega in neproduktivnega dela še vedno 
priročno metodološko orodje za empirične analize teh gibanj.

Storitvene dejavnosti (tako imenovani terciarni sektor) so doživele pravi 
razcvet v 20. stoletju in tega nista mogla predvideti ne Smith v 18. in 
ne Marx v 19. stoletju. V Teorijah o presežni vrednosti sicer obstaja neki 
odstavek,12 ki nam daje slutiti, da je Marx predvideval tak razvoj, vendar 
bi na podlagi teh nekaj stavkov težko trdili, da je imel jasno predstavo o 
razsežnostih prihodnjih sprememb v strukturi kapitalističnih družb. Vseka-
kor pa ni sporno, da so za Marxa storitveni delavci produktivni na enak 
način, kot to velja za delavce v materialni produkciji – če le kot mezdni 
delavci producirajo presežno vrednost za lastnika kapitala. Kot hrbtna stran 
tega razmerja pa prav tako velja, da »delo kot gola storitev [Dienstleistung] 
za zadovoljitev neposrednih potreb nima še nič opraviti s kapitalom«, kot 
piše Marx v Očrtih in to pojasni z dokaj »barvitimi« primeri, od sekanja drv 
(da si bo kapitalist lahko »spekel svoj mutton«) do ponudnikov spolnih in 
duhovnih storitev (»od kurbe do papeža obstaja množica takšne drhali«).13

Tu si je Marx sicer dal stilističnega duška, za kar bi se v današnjih časih 
pravne države in strogih določb o politično korektnem izražanju bržkone 
moral zagovarjati pred sodiščem zaradi morebitne tožbe vatikanskih odvet-
nikov ali pa bi ga vsaj doletela javna obsodba iz feminističnih krogov, a to 
so le nepomembne finese. Pri tem je pomembno samo to, da je storitveno 
delo produktivno (seveda v Marxovem pomenu) le takrat, ko je vključeno v 
kapitalistično produkcijo. Kot je ob tej Marxovi pikri povezavi dveh pokli-
cev duhovito pripomnil Lev Kreft: ko storitve postanejo del kapitalistične 
produkcije, je »povsem vseeno, ali se pri tem naslaja duh ali telo«.14 V str-
njeni obliki bi temu lahko rekli, da koncept produktivnega in neproduk-
tivnega dela lahko uporabimo tudi pri storitvenih dejavnostih, vendar le 
pod pogojem, da bomo izhajali iz produkcije; v tem primeru bomo ne-
mara takoj dognali, da kadar »delovne sile storitvenega delavca ne kupuje 
klient-potrošnik, temveč jo kupuje (v obliki mezde) kapitalist, ki organi-

V tem odstavku Marx napove, da se bo vzporedno s podrejanjem čedalje večjega dela družbene 

produkcije kapitalu povečevala razlika med produktivnimi in neproduktivnimi delavci »zavoljo tega, 

ker bodo prvi, razen nepomembnih izjem, proizvajali izključno blago, drugi pa, razen nepomembnih 

izjem, storitve [Dienstleistungen]«. (Prav tam, str. 131.)

Karl Marx, Očrti kritike politične ekonomije [Grundrisse], v: Karl Marx in Friedrich Engels, Temeljna 

izdaja I/8, Delavska enotnost, Ljubljana, 1985, str. 165.

Lev Kreft, »Produktivno in neproduktivno delo«, Teorija in praksa, let. 22, 1985, št. 9, str. 1105.

12

13

14
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zira produkcijo storitev, ta delavec pa producira presežno vrednost [...], je 
očitno, da gre za produktivno delo«.15

PRIVATIZACIJA JAVNEGA SEKTORJA IN 
»PRODUKTIVIZACIJA« NEPRODUKTIVNEGA DELA

Iz tega bi lahko sklepali, da rast terciarnega sektorja ne pomeni nujno tudi 
povečanja obsega neproduktivnega dela. Toda analiza ameriškega gospo-
darstva, ki jo je naredil Fred Moseley, je pokazala, da se je od konca druge 
svetovne vojne do konca sedemdesetih let število produktivnih delavcev 
povečalo za 35 odstotkov, število neproduktivnih pa za kar 143 odstotkov. 
Z drugimi besedami: število neproduktivnih delavcev je naraščalo štirikrat 
hitreje kot število produktivnih.16 Toda konec sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja je neoliberalni val v ekonomski teoriji (tako imenovani »Chichago 
boys«) dobil svoja vplivna politična eksponenta: leta 1979 je krmilo britan-
ske vlade prevzela Margaret Thatcher, kmalu potem, leta 1981, pa je prišel 
v Belo hišo predsednik Ronald Reagan. Za njuno neoliberalno ekonom-
sko politiko je značilna demontaža socialne države (pod parolo »zniževanja 
stroškov« delovanja države in socialnih transferjev) ter vsesplošna privatiza-
cija in komodifikacija državnega premoženja in številnih socialnih služb, 
ki so bile do takrat v domeni javnega sektorja. Kot sta poudarila Savran 
in Tonak, »to implicira transformacijo neproduktivnega dela državnih 
uslužbencev v produktivno delo delavcev v privatnih podjetjih [ki poslej 
opravljajo te dejavnosti] in v delo zaposlenih v javnih agencijah, ki so jih 
komercializirali tako, da so komodificirali njihove storitve«.17 S tem se je ne-
koliko zmanjšal trend hitre rasti neproduktivnega dela in veliko počasnejše 
rasti produktivnega dela. »Tatcherizem« in »reaganomika« sta tako zgovorna 
primera makroekonomskega vpliva na občutne spremembe v kvantitativnih 
razmerjih med produktivnim in neproduktivnim delom.

Toda privatizacija in komodifikacija javnega sektorja se z odhodom Ro-
nalda Reagana iz Bele hiše (1989) in Margaret Thatcher z Downing Streeta 
(1990) nista končali, saj so ta trend nadaljevale tudi druge vlade, ne le 

Sungur Savran, E. Ahmet Tonak, »Productive and Unproductive Labour: An Attempt at Clarifica-

tion and Classification«, Capital & Class, let. 23, 1999, št. 68, str. 137.

Fred Moseley, »Marx’s Concepts of Productive Labor and Unproductive Labor: An Application to 

the Postwar U.S. Economy«, Eastern Economics Journal, let. 9, 1983, št. 3, str. 182.

Savran in Tonak, »Productive and Unproductive Labour«, str. 119.

15
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britanske in severnoameriške, marveč denimo tudi vlade mnogih evrop-
skih držav. V sodobnem neoliberalnem kapitalizmu meje javnega sektorja 
že dolgo niso več nedotakljive za kapital; sodobna država socialne storitve 
pogosto prepušča investicijskim apetitom kapitala. 

Produktivno delo proizvaja presežno vrednost, je podrejeno kapitalu in 
generira razredni boj. »Biti produktiven delavec zato ni sreča, ampak smola,« 
pravi Marx v Kapitalu.18 Zmanjševanje deleža produktivnega in povečevanje 
deleža neproduktivnega dela je lahko ena izmed posledic zaostritve razred-
nega boja in popuščanja kapitala pred zahtevami delavstva. Transferje social-
ne države v tem smislu lahko razumemo tudi kot način pacifikacije razred-
nega konflikta in socialnega nezadovoljstva. Po drugi strani pa: kadar social-
na država zaide v krizo, prihaja do pospešene privatizacije javnega sektorja, 
kar spreminja neproduktivno delo v produktivno, kompenzira izpad profita 
in hkrati čedalje več dela podreja kapitalu. Del tega privatizacijskega vala so 
tudi tako imenovana javno-zasebna partnerstva. Obseg teh infrastrukturnih 
vdorov kapitala v javno sfero je kazalec, s katerim lahko ugotavljamo, do 
katere stopnje »se je realno občestvo konstituiralo v formi kapitala«, kot 
pravi Marx v Očrtih.19

Od devetdesetih let prejšnjega stoletja naprej je javno-zasebno partnerstvo 
sorazmerno pogosta oblika oplajanja kapitala, kot lahko vidimo iz podat-
kov, ki so zbrani v študiji Public-Private Partnerships in Europe – Before and 
During the Recent Financial Crisis.20 V zadnjih dveh desetletjih so v Evropi 
na področju javno-zasebnega partnerstva sklenili več kot 1300 pogodb v 
vrednosti več kot 250 milijard evrov. Do leta 2007 so te vrednosti vztra-
jno naraščale in bi verjetno še naprej, če ne bi prišlo do izbruha ekonom-
ske krize. Največ projektov javno-zasebnega partnerstva je bilo sklenjenih 
v Veliki Britaniji, skoraj dve tretjini vseh, sledi Španija s približno desetimi 
odstotki, potem Francija, Nemčija, Italija in tako naprej. V Veliki Brita-
niji je bilo sprva največ javno-zasebnih partnerstev na področju transporta 

Karl Marx, Kapital: kritika politične ekonomije 1, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1986, str. 460.

»Da bi se zdaj kapitalist lotil gradnje cest kot posla na svoje stroške, so nujni različni pogoji, ki se 

ujemajo v tem, da je produkcijski način, utemeljen na kapitalu, že razvit do najvišje stopnje. [...] 

Ločitev travaux publics [javnih del] od države in njihovo prehajanje na področje del, ki se jih loteva 

kapital sam, kaže stopnjo, v kateri se je realno občestvo konstituiralo v formi kapitala.« (Marx, Očrti 

kritike politične ekonomije, str. 367–368.)

Prim. Andreas Kappeler, Mathieu Nemoz, Public-Private Partnerships in Europe – Before and During 

the Recent Financial Crisis, European Investment Bank, julij 2010, dostopno na spletnem naslovu: 

www.eib.org, zadnji dostop 31. 1. 2012.
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(npr. privatizacija železnic), v zadnjih letih pa je čedalje več teh projektov 
na področju zdravstva in šolstva (skupaj skoraj 70 odstotkov vseh), njihovo 
število postopoma narašča tudi na področju kulture. V kontinentalni Ev-
ropi opažamo podobno gibanje: kar precejšnji padec na področju transporta 
in postopno naraščanje števila projektov na področju zdravstva in šolstva. 
Trend je torej primerljiv s tistim v Veliki Britaniji, glede samega deleža 
projektov pa je vendarle v kontinentalni Evropi še vedno več projektov na 
področju transporta (41 odstotkov) kot na področju zdravstva in šolstva.

Poleg teh preglednih številk je zanimiva še ugotovitev iz omenjene študije, 
da je v zadnjih letih zaradi ekonomske krize investicijsko tveganje pri pro-
jektih javno-zasebnega partnerstva (zlasti na področju transporta) bolj na 
strani javnega sektorja kot na strani privatnih investitorjev. Pri tem ne 
pomagajo kaj dosti niti zakonske »varovalke«, kot jih poznamo tudi v slo-
venskem zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (investitor naj bi prevzel 
»del poslovnega tveganja«),21 kajti kot kažejo številni aneksi k pogodbam 
(npr. za gradnjo javne infrastrukture), se na koncu izgube ali »nepredvideni 
stroški« pogosto sanirajo iz javnega proračuna. Zagovorniki javno-zaseb-
nega partnerstva govorijo o blagodejnih učinkih teh poslov za javno do-
bro (npr. lažja realizacija gradnje velikih infrastrukturnih objektov ipd.), 
vendar ostaja dejstvo, da javno-zasebno partnerstvo odpira vrata za vdor 
kapitala v tiste dele družbe, ki so bili tradicionalno in vsaj do nedavnega 
del javne sfere in skupnih dobrin, ne pa področja kapitalskih investicij in 
oplajanja kapitala. Poleg tega javno-zasebno partnerstvo ni ovira za skrajno 
izkoriščanje delovne sile (kot kaže primer gradnje ljubljanskega športnega 
centra Stožice), zato projekti javno-zasebnega partnerstva zagotavljajo in 
celo povečujejo produktivnost dela za kapital.

Privatizacija javnega sektorja zamegljuje pomembno strukturno ločnico 
med javno in zasebno lastnino; v teh razmerah javne dobrine navadno po 
ovinku pridejo v roke zasebnikov, koncesionarstvo pa se stopnjuje. Kot 
obliko javno-zasebnega partnerstva lahko štejemo tudi podeljevanje kon-
cesij zasebnim univerzam in njihovo sofinanciranje iz javnih sredstev. Ker 
so zasebne univerze primer neposredne konverzije neproduktivnega dela v 

Prim. 71. člen Zakona o javno-zasebnem partnerstvu: »Trajanje razmerja javno-zasebnega partnerstva 

se določi tako, da se izvajalcu javno-zasebnega partnerstva omogočijo stabilnost in varnost naložbe, 

možnost učinkovitega in varnega financiranja naložbe in povrnitev vložkov ter da glede na naravo 

predmeta partnerstva v času razmerja povrne v partnersko razmerje vložena sredstva in doseže zanje 

normalen tržni donos, hkrati pa ohrani, prevzema in upravlja, odvisno od narave razmerja javno-

zasebnega partnerstva, del poslovnega tveganja.«
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produktivno na področju visokega šolstva, so tako rekoč »slamnata pod-
jetja« kapitala. 

Kaj pa javne univerze? Čeprav so te pod pritiskom kapitala (in njegov-
ih političnih eksponentov), zaposleni na univerzi ne ustrezajo definiciji 
produktivnih delavcev v strogem pomenu, ker neposredno ne producira-
jo presežne vrednosti za kapital. Po drugi strani pa visokošolski učitelji in 
raziskovalci prispevajo k rasti družbene produktivnosti dela – tako posredno 
vendarle prispevajo k naraščanju presežne vrednosti in so posredno produk-
tivni s stališča kapitala. Glede prispevka znanstvenikov in učiteljev k rasti 
družbene produktivnosti Savran in Tonak pravita: »To naraščanje produk-
tivnosti se neposredno izraža po eni strani v zmanjševanju vrednosti delovne 
sile produktivnih delavcev in po drugi strani v povečevanju presežnega dela 
in s tem presežne vrednosti, ki si jo kapital prilašča. Z drugimi beseda-
mi: dodatna presežna vrednost je vrednostna forma dodatnega presežnega 
dela, iztisnjenega iz produktivnih delavcev.«22 Ekonomsko gledano je bila ta 
presežna vrednost sicer že upoštevana pri izračunu prispevka produktivnih 
delavcev k presežni vrednosti, zato specifični prispevek znanstvenikov in 
učiteljev ne more biti neposredno upoštevan. Lahko pa njihov prispevek ra-
zumemo kot posredni prispevek – ta je toliko večji, kolikor je večja vpetost 
teh delavcev v zahteve kapitala po neposredni uporabnosti in prenosljivosti 
njihovih produktov v produkcijo, ker s tem pomagajo kapitalu, da izstisne 
dodatno presežno vrednost iz dela produktivnih delavcev. Privatizacija 
javnega sektorja je torej eden izmed načinov, kako sodobni kapital širi svoje 
lovke in po tihem spreminja neproduktivno delo v produktivno, ki se po-
tem, kot pravi Marx, »neposredno konsumira za uvrednotenje kapitala v 
procesu produkcije«.23

»PRODUKTIVIZACIJA« IN FLEKSIBILIZACIJA DELA: 
OD (KULTURNEGA) DELAVCA DO SAMOZAPOSLENEGA

Ker privatizacija socialnih storitev pomeni transformacijo neproduktivnega 
dela v produktivno – torej, kot smo že ugotovili, transformacijo v smeri po 
eni strani relativnega zmanjšanja tistega dela produkcije, ki (še) ni neposred-
no podrejeno kapitalu, in po drugi strani relativne rasti tistega segmenta 

Savran in Tonak, »Productive and Unproductive Labour«, str. 145–146.

Karl Marx, »Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses«, v: Archiv sozialistischer Literatur 17, 

Neue Kritik, Frankfurt na Majni, 1968b, str. 64.

22
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produkcije, v katerem delo ustvarja presežno vrednost za kapitalistično aku-
mulacijo –, so tudi ti delavci poslej uvrščeni med produktivne delavce. Ali 
z drugimi besedami: ko se socialne storitve začnejo prodajati na trgu in se 
tako komodificirajo, se s tem tudi delo teh delavcev spremeni v produk-
tivno. Enako velja tudi za delavce v kulturnih ustanovah: ko se umetnostna 
produkcija komodificira (npr. z uvajanjem javno-zasebnega partnerstva v te 
ustanove), se tudi delo kulturnih delavcev spreminja v produktivno delo (za 
kapital).

V zasebnem sektorju kulture »produktivizacijo« dela zagotavlja čedalje 
večja prekarizacija, vključno s samoizkoriščanjem. V tako imenovanih svo-
bodnih poklicih so namreč pogosti primeri velikega izkoriščanja delovne 
sile, delo je stresno, negotovo, delovni čas je razvlečen na večerne, celo 
nočne ure in praznike oziroma poteka bolj ali manj vedno, kajti čas dela in 
čas nedela nista več jasno razmejena. To velja zlasti za delavce v sodobnih 
kulturnih in zabavnih industrijah. »Ljubezen do umetnosti,« pravi Mark 
Banks, »lahko pripelje delavce do tega, da pozabijo skrbeti zase«, kajti »ni 
nenavadno srečati samozaposlenih modnih oblikovalcev, oblikovalcev inter-
netnih strani, televizijskih delavcev, umetnikov in drugih, ki delajo ure in 
ure, pogosto ponoči in med vikendi, si ne privoščijo praznikov, prejemajo 
minimalne (ali celo nikakršne) plače, preskakujejo kosila in počitek ter se 
priganjajo do skrajnih meja, pa ne le zato, ker bi radi zadovoljili željo po ust-
varjalni samorealizaciji, temveč tudi (in morda celo bolj pogosto), ker mora-
jo ujeti roke in izpolniti pogodbene obveznosti, ki so jim jih naprtili dru-
gi«.24 To oceno potrjujejo tudi nekatere raziskave, ki so jih pred leti opravili 
v Avstriji; ugotovili so, da so samozaposleni nenehno preobremenjeni in jih 
preganja občutek, da mora biti vsaka minuta njihovega časa porabljena za 
kaj produktivnega in da, ne nazadnje, njihov ekonomski položaj kaže na to, 
da so v bolj prekarnem položaju, kot so to sami pripravljeni priznati.25

24

25

Mark Banks, The Politics of Cultural Work, Palgrave Macmillan, New York, 2007, str. 58.

Prim. Aldo Milohnić, »Zaposlovanje v kulturi«, v: isti, Maja Breznik, Majda Hrženjak, Bratko Bibič, 

Kultura d. o. o.: materialni pogoji kulturne produkcije, Mirovni inštitut, Ljubljana, 2005, str. 45–67. 

Ker so torej delavci v teh poklicih očitno nadpovprečno izkoriščani (v primeru samozaposlenih 

tudi v obliki samoizkoriščanja) – ali bi lahko sklepali, da je njihovo delo produktivno? Na to vpra-

šanje ni enoznačnega odgovora, kajti tudi v teh poklicih bi morali najprej preveriti, če so izpolnjeni 

vsi pogoji za produktivno delo, pri čemer je seveda ključno merilo še vedno produkcija presežne 

vrednosti: pri produktivnem delu mora biti delovna sila postavljena v razmerje s kapitalom, ne pa z 

denarjem ali blagom; pri produktivnem delu namreč ne gre za nakup storitev, izdelkov ali blaga za 

zasebno rabo, temveč samo in izključno delovne sile.
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Kadar govorimo o teh »atipičnih« oblikah dela,26 za katera je poleg 
prekarnosti značilna skrajna prožnost delovnega časa, se zastavlja vprašanje, 
ali ta »fleksibilizacija« kakor koli vpliva na razmerje med produktivnim in 
neproduktivnim delom. Didier Lebert in Carlo Vercellone denimo trdita, 
da bi »pojem produktivnega dela zdaj moral pomeniti celoto družbenih 
časov, ki prispevajo k ekonomski in družbeni produkciji in reprodukciji«.27 
Pri tem se sklicujeta na procese v tako imenovanem kognitivnem kapital-
izmu, ko postopoma izginjajo tradicionalne ločnice med delom in nede-
lom, družba v celoti pa naj bi postala vir tehničnega napredka, ki je glede 
na podjetja eksogen. Podobno trdi tudi Paolo Virno v Slovnici mnoštva, 
ko iz predpostavke o prepletenosti dela in nedela izpelje hipotezo, da v 
postfordizmu »produkcijski čas« obsega tudi čas nedela.28 Virno je namreč 
vpeljal Marxovo razlikovanje med »delovnim obdobjem« in »produkcijskim 
časom« iz druge knjige Kapitala. Delovno obdobje je seštevek delovnega 
časa, ki ga delavci iz dneva v dan porabljajo v produkcijskem procesu, se 
pravi, to je čas, ko delavci dejansko delajo. Produkcijski čas pa ni nujno 
enak delovnemu obdobju; običajno ga presega, ker namreč zajame tudi 
tisti čas, ko kapital dejansko ni angažiran v produkcijskem procesu, ker je, 
denimo, treba počakati na dokončanje določenih (npr. naravnih) procesov, 
da bi se lahko nadaljevalo delo na produktu.29 Virno torej uporablja Marx-
ovo razlikovanje med delovnim obdobjem in produkcijskim časom, da 
bi spodbudil k premisleku o »delnem ali celovitem reformuliranju teorije 
presežne vrednosti« v sodobnem postfordističnem kapitalizmu.30

26

27

28

29

30

Pri čemer je seveda zelo vprašljivo, ali je te oblike dela, ki so v današnjem času čedalje pogostejše, še 

vedno smiselno imenovati z izrazi, ki konotirajo izjemnost in nenormalnost.

Didier Lebert, Carlo Vercellone, »Uloga znanja u dinamici dugog razdoblja kapitalizma: hipoteza 

o kognitivnom kapitalizmu«, v: Carlo Vercellone (ur.), Kognitivni kapitalizam: znanje i financije u 

postfordističkom razdoblju, Politička kultura, Zagreb, 2007, str. 23–24.

Prim. Paolo Virno, Slovnica mnoštva: k analizi oblik sodobnega življenja, Krtina, Ljubljana, 2003, str. 91.

Tipični primer, ki ga navaja tudi Marx, je poljedelstvo.

»Po Marxu presežna vrednost nastane iz presežnega dela oziroma iz razlike med nujnim delom (ta 

kapitalistu nadomesti strošek, ki ga je utrpel z nakupom delovne sile) in celoto delovnega dne. V 

skladu s tem bi morali reči, da je presežna vrednost v postfordistični dobi določena predvsem z 

razcepom med produkcijskim časom, ki ni upoštevan kot delovno obdobje, in delovnim obdobjem 

v ožjem pomenu. Ne gre le za razmik, ki je notranji delovnemu obdobju, razmik med nujnim de-

lom in presežnim delom, temveč (in nemara bolj) za razmik med produkcijskim časom (ki v sebi 

vključuje tudi nedelo, njemu lastno produktivnost) in delovnim obdobjem.« (Virno, nav. delo, str. 

91–92.)
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Kaj dejansko trdi Virno? Ker se je meja med delom in nedelom v post-
fordizmu že dodobra zameglila, naj bi produkcijski čas vsrkal vase tudi tisti 
čas, ki sicer ni delovni čas v ožjem pomenu (in kot seštevek delovnih časov 
oziroma dni – delovno obdobje), temveč tudi čas nedela, to je tisti čas, ki 
ga v strogem pomenu prej nismo prištevali k produkcijskemu času (čas med 
enim in drugim delovnim obdobjem pri Marxu ni čas nedela, ampak z vidi-
ka kapitala »mrtvi tek« produkcije, ko npr. naravni procesi opravijo svoje, 
kapital pa ni neposredno angažiran v procesu produkcije). V kapitalizmu 
19. stoletja, o katerem je pisal Marx, sta čas dela in nedela ločena in jasno 
razmejena. Delovno obdobje tvorijo delovni časi oziroma delovni dnevi, 
presežno delo, ki je vir presežne vrednosti za kapital, je omejeno na ustrezni 
del delovnega obdobja. Znotraj produkcijskega časa je možno sorazmerno 
preprosto določiti čas, ki ga zaseda delovno obdobje. Tudi v tem položaju je 
možno povečati presežno vrednost na primer s podaljšanjem delovnega časa 
in povečanjem presežnega dela, vendar je ta možnost omejena zaradi razred-
nih bojev delavstva za omejitev delovnega časa.31 Ko kapital izčrpa tako rekoč 
vse možnosti za podaljševanje delovnega dneva, vključno s podaljševanjem 
delovnega časa, z izmenskim delom itn., mora poiskati druge možnosti, ki 
niso v nasprotju z delovno zakonodajo, ki je zgodovinski dosežek delavskih 
bojev za omejitev delovnega časa. S prehodom v postfordistični (postindus-
trijski) kapitalizem se ponuja nova možnost: prekarizacija in fleksibilizacija 
dela zdaj omogočata kapitalu, da doseže podaljšanje delovnega časa, ki ni 
več uradno in nedvoumno določen, saj se neformalno in nenadzorovano širi 
na produkcijski čas, slednji pa se hkrati staplja s časom nedela. Delovni čas 
se je torej podaljšal de facto, a ker se ni podaljšal tudi de iure, imajo prekarni 
in fleksibilizirani delavci v sodobnem kapitalizmu le omejene možnosti, da 
se uprejo temu novodobnemu vampirstvu kapitala.32

O srhljivih delovnih razmerah, zdelanosti in zgaranosti delavcev (vključno z ženskami in otroki) 

skozi stoletja kapitalistične zgodovine ter o bojih za sprejetje delovne zakonodaje, ki je to vampirstvo 

kapitala naposled le nekoliko omejila, je Marx napisal nekaj pretresljivih strani v poglavju Delovni 

dan v prvi knjigi Kapitala. (Prim. Marx, Kapital 1, str. 212–276.)

Ob tem ostaja odprto vprašanje, kako – in ali sploh – ta strukturna sprememba vpliva na mero prese-

žne vrednosti in ali se je s tem kar koli spremenilo v razmerju med produktivnim in neproduktivnim 

delom. Ne smemo namreč pozabiti na dejstvo, na katero je opozoril že Marx (za njim pa Savran, 

Tonak in drugi), da je produktivno samo tisto delo, ki se neposredno uporablja za uvrednotenje kapi-

tala v procesu produkcije. Kaj se torej zgodi z mero presežne vrednosti v postfordizmu, če naj bi jo, 

kot trdi Virno, določal razkorak med produkcijskim časom, ki naj ne bi bil upoštevan kot delovno 

obdobje, in delovnim obdobjem v ožjem pomenu? Ali je mogoče – in ali ni protislovno –, da se v 
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Značilna figura delavca v sodobnem kapitalizmu je torej »prekarni de-
lavec«, kar pomeni, da delavec in delavka delata v razmerah negotove za-
poslitve. Znotraj te kategorije, ki sicer zajema razne oblike prožnega dela, 
se uvrščata tudi »samostojni podjetnik« in »samozaposleni«, ki sta čedalje 
pogostejša zaposlitvena statusa sodobnih delavcev. Na primeru prekarnih 
delavcev v kulturi si lahko ogledamo, kaj se zgodi ob prehodu iz delovno-
pravnega razmerja v civilnopravno, ko torej postindustrijski (»kognitivni«) 
proletariat izgubi pravice iz dela, ki so jih njegovi industrijski »bratje (in 
sestre) v bedi« z velikimi napori in žrtvami izbojevali v dolgi in krvavi zgo-
dovini bojev za delavske pravice.

Zaposlitev predpostavlja razmerje med dvema strukturno ločenima enti-
tetama – delodajalcem in delojemalcem –, ki pa sta v primeru samozaposle-
nega delavca združena v eni sami (fizični in pravni) osebi. V primeru samo-
stojnega podjetnika sta torej delavka in delavec, kot pravi Rastko Močnik, 
»podjetnika sebe samih«.33 Na nesmiselnost izraza opozarja tudi Sergio Bo-
logna, ki pravi, da so – glede na običajne teorije o podjetništvu in kapitalu 
– za ustanovitev podjetja potrebni trije dejavniki, ki ustrezajo trem različnim 
družbenim vlogam: kapital (vlagatelj), menedžment in delovna sila. »Kako 
bi lahko ‚samostojni podjetnik‘ delal vse to?« se sprašuje Bologna. »Sam 
izraz je torej nesmiseln, vendar popolnoma ustreza drugačni pravni naravi 
delovnega razmerja, kakršno je vpeljal postfordizem. Da bi pogodba o za-
poslitvi postala poslovna pogodba, je delavcu treba reči ‚podjetje‘.«34

Ti izrazi iz registra neoliberalne ideologije so semantični nesmisli, toda 
za njimi se vendarle skriva določena logika, ki deluje brezhibno v korist 
velikih naročnikov in v škodo samostojnih podjetnikov, ki delajo po pod-
pogodbenem sistemu (subcontracting, outsourcing ipd.). »Razmerje med de-
lavcem in delodajalcem je v okviru delovnega prava, ki je še vedno veljavno 
v vseh državah, a čedalje manj ustreza dejanskosti, vedno razumljeno kot 
razmerje neenakosti,« pravi Bologna. A podjetje zdaj z delavcem vzpostavi 
poslovno razmerje, saj sta poslej oba definirana kot »podjetji« in sta si tako 
glede razmerij moči formalnopravno v načelu enaka. To pa ima zelo oti-

tem primeru poveča obseg presežnega dela, če pa dosedanje analize kažejo, da je – prav nasprotno 

– težava sodobnega kapitalizma v tendenci zmanjševanja deleža živega dela v procesu produkcije, to 

je natanko tistega elementa v tem procesu, ki je vir presežne vrednosti?

Rastko Močnik, »Delovni razredi v sodobnem kapitalizmu«, v: Gal Kirn (ur.), Postfordizem: razprave 

o sodobnem kapitalizmu, Mirovni inštitut, Ljubljana, 2010, str. 190.

Sergio Bologna, »Nove oblike dela in srednji razredi v postfordistični družbi«, v: Gal Kirn (ur.), 

Postfordizem, str. 139.
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pljive negativne posledice za delavca – samostojnega podjetnika: »Delavec 
je razumljen kot zunanji dobavitelj, ki ne prejema mezde oziroma plače, za-
dostne za njegovo reprodukcijo, temveč prejema plačilo za delovni učinek.« 
To pa pomeni, da »delavec živi ‚na svoj račun‘ ves čas svojega dela, torej mora 
sam poskrbeti za svojo reprodukcijo. Dohodek bo izplačan mesece po oddaji 
opravljenega dela.«35 Naročnik torej prevali na pleča samostojnega podjetnika 
(pa tudi samozaposlenega delavca) breme zalaganja stroškov delovne sile, saj 
delavec prejme plačilo šele takrat, ko je njegova storitev opravljena oziroma 
produkt njegovega dela končan. Za nameček morata samostojni podjetnik in 
samozaposleni delavec sama poskrbeti tudi za nakup delovnih sredstev.

Kako je pri nas potekal proces »podjetizacije« kulturnih poklicev, nazorno 
pokaže že raba izrazov v normativnih aktih. Temeljni pojem v Zakonu o 
samostojnih kulturnih delavcih iz leta 1982 je delavec (»samostojni kulturni 
delavec«). Ta zakon je prenehal veljati leta 1994, ko je bil sprejet Zakon o 
uresničevanju javnega interesa v kulturi, v katerem se ne govori več o de-
lavcu, ampak o ustvarjalcu (»samostojni ustvarjalec na področju kulture«). 
Trenutno veljavni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo iz 
leta 2002 pa je vpeljal pojem samozaposleni (»samozaposleni v kulturi«). A 
spremembe se niso zgodile le na terminološki ravni, spremenila se je tudi 
formalnopravna ureditev materialnega položaja »svobodnjakov«. Ta za-
kon je omogočal, da so se samostojni kulturni delavci združevali v delovne 
skupnosti »zato, da v njih skupaj zagotavljajo pogoje za svoje umetniško ali 
kulturno delo, organizirajo to delo ali zagotavljajo dostopnost svojih del 
in storitev uporabnikom« (18. člen). Posebno poglavje zakona je urejalo 
razmerja med samostojnimi kulturnimi delavci in delovnimi organizacijami 
(»organizacijami združenega dela«). S poznejšimi zakonskimi besedili so se 
te določbe izgubile, prav tako tudi pomembna določba, ki je bila zapisa-
na že v 1. členu Zakona o samostojnih kulturnih delavcih: »Samostojni 
kulturni delavci dosegajo na podlagi dela in rezultatov dela v načelu enak 
družbenoekonomski položaj kot delavci v organizacijah združenega dela.« 
Primerljiv status med samostojnimi kulturnimi delavci in kulturnimi de-
lavci v delovnih organizacijah je odpravil ZUJIK iz leta 1994. Ker je samo-
zaposlenih v današnjem času čedalje več in je za mnoge kulturnike ta status 
priročni izhod v sili zaradi omejenega števila delovnih mest v kulturi,36 bi bilo 
smiselno, da se – po vzoru nekdanjega zakona o kulturnih delavcih – tudi 

Prav tam, str. 138.

Pri nas še vedno lahko srečujemo romantične predstave o statusu samozaposlenega v kulturi kot o t. i.  

svobodni izbiri oziroma svobodni odločitvi za ta status. Toda pri odločitvi za status »svobodnjaka« 
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samozaposlenim v kulturi zagotovijo pravice iz dela, ki pripadajo zapos-
lenim v kulturnih ustanovah. Trenutno so namreč delavske pravice zagotov-
ljene le tistim delavcem, ki delajo po pogodbi o delu v skladu z Zakonom o 
delovnih razmerjih, vse druge pogodbe pa teh pravic ne upoštevajo, »čeprav 
dela delavec popolnoma isto delo v proizvodnem procesu delodajalca, pod 
istimi pogoji in na isti način kot redno zaposleni delavec, le za neprimerno 
nižjo ceno dela, brez pravice do plačila nadurnega dela, malice, prevoza, 
počitka, dopusta, usposabljanja in izobraževanja, bančnih kreditov in pravic 
iz brezposelnosti«.37

Samozaposleni lahko del svojih prihodkov sicer zaslužijo tudi na podlagi 
raznih nadomestil, do katerih so upravičeni kot nosilci materialnih avtorskih 
pravic (kar je lahko urejeno na razne načine, ki niso nujno v korist avtorjem, 
zlasti ne ustvarjalcem nekomercialnih avtorsko varovanih del). Vendar pogo-
sto so prav ta nadomestila le izgovor za zniževanje honorarjev avtorjem, češ 
da avtorji za svoja dela ne dobijo le odkupnega honorarja, ampak tudi razna 
nadomestila za javna predvajanja, izposojo, reproduciranje itn.38 Poleg tega 
samozaposleni v kulturi niso samo umetniki, ampak tudi tehnični in pod-
porni delavci, ki ne ustvarjajo avtorsko varovanih del in torej niso upravičeni 
do nadomestil na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

Razen za peščico komercialno najuspešnejših avtorjev bi za večino samo-
zaposlenih v kulturi povrnitev delavskih pravic pomenila več kot prazna 
obljuba dobrega zaslužka z avtorskimi honorarji in nadomestili. Nekatere 
novejše analize39 prihodkov in stroškov primerljive kategorije zaposlenega 
in samozaposlenega v kulturi so namreč pokazale, da se njun ekonom-

izbira pogosto ni svobodna, ampak je določena z objektivnimi oziroma strukturnimi razmerami na 

trgu dela. Kot je pokazala anketa (iz l. 2007) med samozaposlenimi novinarji, ki delajo na RTV Slo-

venija, bi se jih želelo zaposliti kar 82 odstotkov (pa tega seveda ne morejo, ker ni prostih delovnih 

mest). Po grobi oceni predstavnika Sindikata novinarjev Slovenije je »skoraj dve tretjini svobodnih 

novinarjev v status svobodnjaka prisiljenih«. Prim. Iztok Jurančič, »Svobodnjaki v medijski industri-

ji«, v: Goran Lukič, Rastko Močnik (ur.), Sindikalno gibanje odpira nove poglede, Zveza svobodnih 

sindikatov Slovenije, Ljubljana, 2008, str. 161.

Denis Miklavčič, »Samostojni ustvarjalci na področju kulture«, v: Goran Lukič, Rastko Močnik (ur.), 

Sindikalno gibanje odpira nove poglede, str. 149.

Več o tem gl. Maja Breznik, Maja Bogataj Jančič, Matej Kovačič, Aldo Milohnić, Upravljanje av-

torskih in sorodnih pravic v digitalnem okolju: končno poročilo raziskovalno-razvojnega projekta Ciljno 

raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije« 2006–2013, Mirovni inštitut, Ljubljana, 2008.

Prim. Irena Pivka (ur.), Ocena stroškov dela za samozaposlene v kulturi: strokovna analiza, Društvo 

Asociacija, Ljubljana, 2010, dostopno na www.asociacija.si.
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ski položaj pomembno razlikuje: ob enakem izhodiščnem strokovnem 
položaju zaposlenega in samozaposlenega se izkaže, da samozaposleni de-
jansko zasluži trikrat manj, čeprav navadno dela enako ali več kot njegov 
zaposleni stanovski kolega oziroma kolegica. Toda ker se »rezervna armada 
dela« povečuje iz dneva v dan, je prekarni delavec pripravljen delati tudi v 
nemogočih razmerah, da le ne izgubi že tako šibke socialne varnosti in da ne 
pade pod mejo eksistenčnega minimuma, ali z drugimi besedami, pod »prag 
revščine«.40 Če bi slovenska oblast sprejela lex specialis, s katerim bi samo-
zaposlenim v kulturi priznala delavske pravice in na to družbeno skupino 
smiselno »prevedla« določbe Zakona o delovnih razmerjih, bi pokazala, da 
je še vedno ohranila vsaj nekaj socialnega čuta in da ne pristaja na vsesplošno 
»podjetizacijo« poklicev v kulturi in umetnosti. A te geste ni zmogla nobena 
slovenska oblast od nastanka samostojne države do danes. Nasprotno, po-
leg že obstoječe fleksibilizacije spodbuja tudi »produktivizacijo« dela v kul-
turi (znanosti, šolstvu itn.) in tako, če parafraziramo Marxa, tudi te delavce 
spreminja v »osmoljence« tako imenovane tranzicijske privatizacije.

Kako se v sedanji ekonomski krizi skokovito povečuje »rezervna armada dela«, lahko vidimo iz poro-

čila Mednarodne organizacije dela: »Mednarodna organizacija dela (ILO) v svojem letnem poročilu 

poudarja, da bo svetovno gospodarstvo v prihodnjih dveh letih sposobno zagotoviti samo polovico 

od 80 milijonov potrebnih novih delovnih mest. Večina novih delovnih mest bo ustvarjena v državah 

v razvoju, samo 2,5 milijona delovnih mest pa naj bi ustvarili v razvitih gospodarstvih, ocenjuje ILO. 

V industrijsko razvitih državah naj bi tako za zmanjšanje stopnje brezposelnosti v letih 2012 in 2013 

na raven pred krizo zmanjkalo 24,7 milijona novih delovnih mest.« (Http://www.rtvslo.si/gospodar-

stvo/slovenija-med-drzavami-kjer-so-socialni-nemiri-najverjetnejsi/269640.)

40
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Umetnik in umetnica, katerih poklicna pot se opira na ideologijo tveganja, 
prostovoljnega odrekanja za umetnost in odloženega priznanja, pravzaprav 
nimata orodij, s katerimi bi se borila proti širjenju prekarizacije, obubožanja 
in kapitalizacije delovne sile v lastnih vrstah ali pri drugih delavcih. Vse to 
je namreč njuno tveganje, ko se odločita za umetniški poklic. Proletarizaciji 
delavcev v kulturi sta zato lahko kos, če se lotita same institucije umetnosti, 
ki se hrani z ideologijo umetniške genialnosti, tveganja in žrtvovanja za 
umetnost. A v tem primeru bi morala vpeljati »splošni skepticizem« v 
umetnost: če parafraziramo Marxa, umetniki so dolgo 20. stoletje institucijo 
umetnosti kritizirali, nastopil pa je morda čas, da jo spremenijo.
MAJA BREZNIK
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MAJA BREZNIK

PROLETARIZACIJA 
DELAVCEV V KULTURI

Največji dosežek razstave »Više to nije država o kojoj su pričali moji stričevi«: 
(d)robni zapiski o vprašanju solidarnosti in (pre)živetja je v tem, da je pokaza-
la na pomembno zadrego sodobnega sveta umetnosti. Sodobna umetnost se 
je politično angažirala, demokratizirala v smislu uporabe izraznih sredstev in 
»teorijo« postavila za del umetnostnega produkcijskega procesa – tako je do-
bila novo notranjo ustvarjalno silo, pozabila pa je, da je s tem nevarno načela 
mejo med umetnostnim in neumetnostnim. Sama razstava je ponudila vse, kar 
sodobna umetnost deklarativno razglaša za svoje prioritete (politično angažira-
nost za pravice izkoriščanih delavcev, uporabo množičnih medijev in teoretsko 
produkcijo), a se zanjo, če sodim po subjektivnem vtisu, umetnostna skupnost 
ni kaj prida zmenila. Razstava je pokazala, da prepletanje med umetnostnim in 
neumetnostnim vendarle ni povsem svobodno in da med njima obstaja meja, ki 
je »statusna« ali institucionalna (čeprav nihče ne ve, kako ta meja nastaja, zakaj, 
denimo, v Moderni galeriji razstavlja Vuk Čosić, ne pa tudi Aigul Hakimova); 
ugotovimo pa tudi, da pravilo, kdo lahko preskakuje med enim in drugim regis-
trom, ni izenačeno: da se »umetniki« in »umetnice« lahko igrajo aktiviste, isto 
pa ne velja tudi v drugo smer. 

Pričujoči prispevek, povzet po predavanju iz ciklusa, ki je bil sestavni del 
razstave, se zato ukvarja tudi z vprašanjem institucije umetnosti, ki dolo-
ča mejo med neumetnostnim in umetnostnim, med legitimno »umetni-
ško intervencijo«, kot zdaj imenujejo sodobne umetnine, in »vsiljivci« v 
umetnostnih institucijah, kakršni smo bili mi s to razstavo. »Umetniška« v  
tradicionalnem smislu je bila na razstavi morda edinole empatija z delavci, 
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migranti in ilegalci, sočustvovanje z njihovimi usodami, izkoriščanjem in 
bedo. Empatija z izkoriščanimi delavci je pri snovalcih razstave sprožila asocia-
cije o proletarizaciji delavcev v kulturi, zato so me prosili, da v svojem predava-
nju govorim o tej temi. Spontane primerjave so razumljive, saj omenjene obli-
ke dela, ki so bile nekoč rezervirane za prestižne poklice, kot je poklic umet- 
nika, opravlja vse več tistih, ki delajo najbolj umazana dela – in opravljajo jih 
vsi v podobni negotovosti, za nizka plačila in v vse daljšem delavniku. Pro-
blem proletarizacije delavcev v kulturi ni nekaj posebnega v splošnem okvi-
ru razvoja trga dela in tako imenovane deregulacije, zato bom govorila o tej 
temi s širšega stališča trga dela, kar se mi zdi za to stališče politično ustrezno.  
O sami proletarizaciji delavcev pa se mi zdi, nasprotno, pomembno sprego-
voriti z drugega vidika, z vidika produkcije sodobne umetnosti kot akomo-
dacije umetnostnih sistemov na kapitalistični produkcijski režim,1 ki je zatrla 
vprašanje splošnega skepticizma v umetnosti in dosledno radikalnost v tako 
imenovani radikalni sodobni umetnosti.

NEODVISNO vs .  ODVISNO DELO

Umetniški poklici so se v preteklosti od drugih poklicev razlikovali kot »ne-
odvisno delo« v nasprotju z »odvisnim delom«, ki je bilo prevladujoča zapo-
slitvena oblika svobodnih mezdnih delavcev v razvitih industrijskih družbah. 
»Neodvisno delo« je opravljal majhen zgornji sloj delavcev in delavk, ki so ime- 
li redka znanja na trgu dela, zato so v poklicnem življenju z lahkoto doseg-
li visoka plačila za delo v ugodnih delovnih razmerah. »Neodvisno delo« so 
poznali v vseh razvitih državah – v Italiji kot lavoro autonomo, v anglosakson-
skih družbah kot professional, v Franciji kot profession libérale in v Sloveniji 
kot svobodni poklic za visoko izobražene ali delavce s posebnimi veščinami, 
kot so odvetniki, umetniki, znanstveniki, obrtniki. Ker so bila njihova znanja 
zelo iskana na trgu dela, so delo opravljali kot samozaposleni ali v drugih 
podobnih »neodvisnih« zaposlitvah, ki jih italijanski operaist Sergio Bologna 
imenuje »avtonomno delo prve generacije«.2 

Če so ljudje na osnovi preteklih izkušenj s trgom dela pričakovali, da bodo po 
dolgem in pridnem študiju opravljali ugledno, zanimivo in dobro plačano delo, 
so bili nazadnje grdo prevarani. Ugotovili so, da so se plačila za delo znižala, da 
delovni normativi (koliko in kako naj bo delo opravljeno) ne obstajajo, fleksi-

Več o tem gl. Maja Breznik idr., Posebni skepticizem, Sophia, Ljubljana, 2011. 

Sergio Bologna, Ceti medi senza futuro?, Derive Approdi, Rim, 2007.

1
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bilnost dela, ki je bila nekoč posebnost teh poklicev (da so lahko opravljali delo 
ob času po lastni izbiri), pa pomeni, da je delo pričakovano ob vsakem času. 
Pričakalo pa jih je še drugo presenečenje: ne samo da se je zmanjšala »kvaliteta« 
njihovega dela, za nameček so se v krogu svojih specifičnih oblik zaposlovanja 
znašli skupaj s kvalificiranimi, manj kvalificiranimi in celo nekvalificiranimi 
poklici, denimo s storitvenimi in industrijskimi delavci, ki morajo opravljati 
tudi najbolj umazana in neugledna dela. Njihovo delo se je spremenilo, kot 
pravi Sergio Bologna, v »avtonomno delo druge generacije«: se pravi, da »ne- 
odvisno« delo postaja vse bolj »odvisno« in da so se ti poklici, kot pogosto sli-
šimo, »proletarizirali«. Prekomerno delo ob nestandardnih urah in borni za-
služki niso več znak boemstva ali predanosti delu, temveč realnih kapitalskih 
pritiskov tudi nad to skupino delavcev in delavk. 

LIBERALIZACIJA TRGOVINE S STORITVAMI

Spremembe v »neodvisnem delu« so se začele z novim ciklusom globalne (pri-
marne) akumulacije. Mednarodna pogajanja o tarifah in trgovini v okviru 
Združenih narodov so zastala, zato so neoliberalne sile videle krepitev prostega 
svetovnega trga v razširitvi na področje tako imenovanih storitev, kamor spada 
»neodvisno delo«. Novi ciklus globalne kapitalistične akumulacije se je zagnal 
leta 1994 z ustanovitvijo Svetovne trgovinske organizacije (STO) in s podpisom 
pogodbe GATS (General Agreement on Trade in Services, Splošni sporazum o 
trgovini s storitvami), s čimer se je začel proces tako imenovane liberalizacije 
storitev.3 Odpravljanje nacionalnih omejitev za ponudnike storitev je pome-
nilo priložnost, da se globalna kapitalistična akumulacija zažene z novo silo. 
Po ocenah naj bi samo področje javnih storitev zajemalo 22 odstotkov celotne 
svetovne trgovine ali kar četrtino svetovnega bogastva,4 zato je bila za privatna 
podjetja osvojitev te trdnjave še kako privlačna. Sestavni del pogodbe GATS 
je popis storitev, za katere naj bi članice STO v prihodnosti liberalizirale svoje 
trge,5 med katere spadajo bančništvo, zavarovalništvo, komunikacije, borzno 
posredništvo, gradbeništvo, čiščenje, prevozi, oskrba z vodo in elektriko, 
nepremičninsko posredništvo, okolje, turizem, pa tudi zdravstvo, šolstvo, kultura 

Prim. Maja Breznik, »Med ,kulturno izjemo‘ in ,kulturno raznoličnostjo‘«, v: Aldo Milohnić, Maja 

Breznik, Majda Hrženjak, Bratko Bibič, Kultura d.o.o., Mirovni inštitut, Ljubljana, 2005, str. 15–43.

Prim. Susan George, Fermiamo il wto, Feltrinelli, Milano, 2002, str. 49.

Gl. prilogo 1: Services Sectoral Classification List, dokument MTN.GNS/W/120, 10. 7. 1991. Kul-

turne storitve so poudarjene s krepko pisavo.

3

4

5



254  BOREC 685–689
REVIJA ZA ZGODOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJIŽEVNOST



in podobno. S stališča privatnih podjetij je privatizacija javnih storitev pomem-
bna tudi zaradi smrtnega udarca, ki bi ga utrpele nacionalne regulacionistične 
politike in državni protekcionizem z razpustitvijo sistemov subvencioniranja, 
državnih monopolov, kvotnih določb, socialne države in podobno. Ko bi delo-
ma ali v celoti veliki državni sistemi zdravstvenega in pokojninskega varstva, 
državnega šolskega sistema, državnega mecenstva kulture in drugo prešli pod 
načela svobodne trgovine, bi načela neoliberalizma dokončno zmagala. To je 
cilj, ki so ga podpisnice zapisale v predgovoru pogodbe o trgovini s storitvami, 
ne osebna ocena. Članice STO so se s podpisom zavezale k »postopni liberali-
zaciji« (progressive liberalisation) »storitev«, ki jih člen I. iz pogodbe opredeljuje 
kot »vse storitve z vseh področij, z izjemo storitev, ki jih zagotavlja državna 
oblast«,6 izjema pa je opredeljena kot »vsaka storitev, ki je država ne zagotavlja 
niti na komercialni osnovi niti v tekmi z enim ali več ponudniki storitev«.7 Iz 
tega razloga so le redke javne storitve izvzete iz progresivne liberalizacije, saj 
za večino storitev lahko ugotovimo, da se vzdržujejo na »komercialni osnovi«: 
da država zahteva za zdravstvene storitve, oskrbo z vodo, komunalne storitve, 
izobraževanje in študij, muzeje, gledališča, knjižnice in obiske zgodovinskih kra-
jev vsaj delno ali simbolno plačilo individualnih uporabnikov, zato zanje velja že 
načelo komercialnosti.8 

Na ideološki ravni so liberalizacijo storitev uporabljali zato, da so vsaj nekaj 
časa blažili tesnobo pred deindustrializacijo v razvitih državah z doktrino, da 
naj bi storitve oživile gospodarsko rast držav, ki jih je prizadela deindustrializa-
cija in selitev industrije v dežele s cenejšo in (še) ne (sindikalno) organizirano 
delovno silo.9 Perverzna ideološka operacija se je opirala na prepričanje, da 
bodo razvite države ohranile prednost v neenakem svetovnem razvoju in v sve-
tovni menjavi s storitvami, ki naj bi kot »vednostno-intenzivne dejavnosti« 

»[...] ,services‘ includes any service in any sector except services supplied in the exercise of governmental 

authority« (Splošni dogovor o trgovini s storitvami, str. 286, člen I. 3/b).

»[...] any service which is supplied neither on a commercial basis, nor in competition with one or more 

service suppliers« (prav tam, člen I. 3/c).

Pascal Lamy, nekdanji evropski pogajalec pri STO in sedanji predsednik te organizacije, pritrjuje našim 

dvomom v pojasnilu Fischbach-Pyttelu in Engelbertsu: izjeme naj bi bile, razlaga Pascal Lamy, le tiste 

storitve, ki jih država zagotavlja brezplačno, medtem ko naj bi se štelo »za komercialno osnovo« že 

zdravstvene storitve, ki zaračunavajo svoje storitve tudi zasebnim zavarovalnicam. Prim. http://europa.

eu.int/comm/trade/issues/sectoral/services/epsu_en.htm. 

Beverly J. Silver (Forces of Labor, Cambridge University Press, 2003) na primeru avtomobilske in-

dustrije pokaže, kako se je industrija selila, ko se je delovna sila organizirala in dosegla izboljšanje 

delovnih pogojev ter povišanje mezde: iz ZDA najprej v Brazilijo, potem v Južno Afriko, od koder se je 

6

7

8
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prinašale »večjo dodano vrednost« v primerjavi z »delovno-intenzivnimi in-
dustrijami«, ki so se selile na svetovno periferijo. 

Zgrešeno doktrino so podpirali z velikimi zgodbami o »družbi znanja«, o 
človeškem (in socialnem) kapitalu in o »kreativni industriji«. Z vsakdanjimi upo-
rabami izrazov »družba znanja« in »človeški kapital« so prikrili poreklo teorij in 
sumljivih znanstvenih kontekstov, saj brez te ideološke operacije ne bi mogli 
postaviti ugleda znanosti in umetnosti na visok val kapitalistične svetovne aku-
mulacije, ki je drl z liberalizacijo in deregulacijo »storitvenih dejavnosti«.10 Te 
zgodbe so spremljale napihnjene teorije o multiplikatorjih11 in o visokem prispev-
ku kreativnih industrij v BDP,12 ki so ga statistično prikazovale z mešanjem javno 
financirane kulture, medijev, oglaševanja in proizvodnje elektronskih naprav pod 
skupnim imenom kreativna industrija.

DEREGULACIJA TRGA DELA IN 
REKOMODIFIKACIJA DELOVNE SILE

Liberalizacija storitev v okviru STO je vplivala na poblagovljenje – po Karlu 
Polanyiju – treh psevdoblag (denarja, zemlje in delovne sile): neposredno denarja 
in zemlje kot storitev s seznama za liberalizacijo, posredno delovne sile v libera-
liziranih storitvenih dejavnostih. S širjenjem zasebnih storitvenih dejavnosti, z 
liberalizacijo javnih storitev in razpuščanjem podjetij na podjemne izvajalce je 

ob koncu apartheida preselila v Južno Korejo, nato pa, ko so se delavci začeli organizirati tudi tam, na 

Kitajsko.

To velja enako za blaginjske kapitalizme kakor za bivše socialistične države. Metka Stare in Samo Zu-

pančič sta opravila zanimive potvorbe v poročilu za STO, ko sta, prvič, ekonomije socialističnih držav 

po 2. sv. vojni razglasila za »tranzicijske« in tako raztegnila »tranzicijo« na vse socialistično obdobje 

kot nekaj začasnega. Ugotovila sta tudi, da so imele te »tranzicijske ekonomije« (ker morda besede 

socializem ni primerno uporabljati v STO) ideološko blokado pred storitvami kot »neproduktivnim 

delom« brez gospodarskega učinka. V resnici je bilo ravno nasprotno: še kako so se zavedale družbenih 

učinkov storitev, zato so jih z decentralizacijo dali v upravljanje lokalnim skupnostim, ki so predstavljale 

»samoupravne interesne skupnosti« (Metka Stare, Samo Zupančič, »Liberalisation of trade in services: 

Slovenia's experience«, OECD, CCNM/TD (2000) 52, 31. 5. 2000, http://www.wtocenter.org.tw/

SmartKMS/fileviewer?id=17992).

Za pregled teorij o multiplikatorju v kulturi gl. v: Aldo Milohnić, »Kultura v primežu ekonomske racio-

nalnosti«, v: Aldo Milohnić idr., Kultura d.o.o., str. 7–13.

Gl. The Economy of Culture in Europe, KEA, Media Group (Turku School of Economics) in MKW Wirt-

schaftsforschung GmbH, oktober 2006, http://www.keanet.eu/ecoculture/executive_summary_en.pdf.
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vse več delavk in delavcev prešlo iz »odvisnega dela« v »neodvisno delo«. Splošno 
vzeto je to zanje pomenilo, da se iz varstva delavskopravne zakonodaje selijo 
na področje civilnega prava, kjer se s kupci delovne sile pogajajo kot svobodni 
pogodbeni partnerji. Njihovo »neodvisnost« predstavlja to, da delajo bodisi kot 
samozaposleni bodisi za določen delovni čas od zaposlitve do zaposlitve ali s 
krajšim delovnim časom za več delodajalcev hkrati. Za večino varstev delavsko-
pravne zakonodaje so tako postali nedosegljivi, v gospodarski svet pa so stopili 
z namišljeno predstavo, da so zasedli vlogo kapitalista ali vsaj majhnega blagov-
nega producenta. Četudi morda imajo vtis, da so te zaposlitve prežitki starih 
vrst dela zunaj kapitalistične produkcije, se v novih okoliščinah povsem drugače 
povezujejo v gospodarski sistem, ali kot je opazil že Karl Marx, da »je samoza-
posleni delavec, denimo, sam sebi mezdni delavec in da si lastna produkcijska 
sredstva v mislih postavlja kot kapital. Kot sam svoj kapitalist najema sebe kot 
mezdnega delavca«.13 Nekateri delavci so morali ustanoviti svoja mala podjetja, 
potem ko so se podjetja reorganizirala ali ko jih je delodajalec prisilil, da so se 
samozaposlili, če so hoteli obdržati službo. Vedno več ljudi dela v okoliščinah, v 
katerih se pojavljajo kot poslovni partnerji tistim, ki uporabljajo njihovo delo. 
Slovenski inšpektor za delo je poročal, da je v enem podjetju našel deset direk-
torjev (tj. samozaposlenih), ki so stregli enemu samemu stroju. Šoferji tovornja-
kov pri največjem trgovinskem podjetju Mercator so se, denimo, morali samo-
zaposliti; če so hoteli obdržati pogodbo, so si morali sami kupiti tovornjak in ga 
opremiti z reklamo za podjetje. Čistilke in varnostniki so bili sploh prvi, ki so jih 
pregnali iz javnega in zasebnega sektorja kot stalno zaposlene in jih potem najeli 
kot samozaposlene ali agencijske delavce. Tako se je rodil nov »nevarni razred« 
prekariata,14 v katerega živi pesek so se ugreznili tudi umetniki in umetnice ter 
vsi kulturni delavci.

Spremembe na trgu dela strokovnjaki na splošno opisujejo kot »deregulaci- 
jo« in »rekomodifikacijo« delovne sile, s čimer opisujejo ukinjanje socialnih in 
delavskih pravic, zmanjševanje varnosti zaposlitev, uvajanje prekarnosti, fleksi-
bilnosti in podobno. Te procese opisujejo tudi kot »vračanje v preteklost«:15 od 
državno reguliranega trga dela znova v svobodno sklepanje pogodbe med delo-
dajalcem in delojemalcem. Izraz »deregulacija« pa je vendarle nekoliko neroden: 
Standing raje uporablja izraz »reregulacija«, saj še nikoli ni toliko pravnih pred-

Karl Marx, Economic Works 1861–1864,

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1864/economic/ch02b.htm.

Gl. Guy Standing, The Precariat: A New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, New York–London, 2011.

Wolfgang Streeck, »German Capitalism: Does it Exist? Can it survive?«, v: Colin Crouch, Wolfgang 

Streeck (ur.), Political Economy of Modern Capitalism, Sage, London, 1997, str. 33–54.
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pisov urejalo delovna razmerja, torej nikakor ne more veljati, da naj bi se država 
umikala s področja in ga prepustila svobodnim tržnim zakonom.16 

Če bi želeli iskati zgodovinske vzporednice, je zagotovo odličen primer Po-
lanyijeva »velika preobrazba« v Veliki Britaniji, ki se je zgodila z ukinitvijo speen-
hamlandskega zakona leta 1834, ki je vsem zagotavljal vsaj borno preživetje, 
denarno pomoč tistim, ki si niso mogli sami zagotoviti sredstev za preživljanje. 
Ko so ukinili ta zakon, se je vzpostavil konkurenčen trg dela do sedemdesetih let 
19. stoletja, ko je priznanje sindikatov zagotovilo določeno zaščito delovne sile. 
Podobno zdajšnja deregulacija spreminja regulirani trg dela v konkurenčni trg, 
vendar ne brezpogojno in univerzalno za vse delavce hkrati, zato prihaja do kom-
biniranja reguliranega in konkurenčnega trga dela: stare zaposlitve so še vedno 
redne zaposlitve za nedoločen čas s polnim delovnim časom, medtem ko se pri 
novih zaposlitvah povečuje delež samozaposlitev (s čimer, kot smo videli, delavci 
preidejo iz delovnopravne zakonodaje v civilnopravno zakonodajo) in fleksibil-
nih oblik zaposlovanja (zaposlitev za določen čas, za krajši delovni čas, začasne 
zaposlitve prek zasebnih agencij, delo na domu ali na daljavo).

Pred nami torej ne nastaja le en sam novi trg dela, temveč dva ali, raje, dvoj-
ni sistem urejanja delovnih razmerij. Strokovnjaki so se doslej veliko ukvarjali z 
vprašanjem, kateri sistem je bolj razširjen in kateri sistem bo v prihodnosti požrl 
drugega – ali regulacija trga dela ali deregulacija, ne da bi mogli sprejeti dej-
stvo, da obstaja več oblik hkrati. Velik del raziskav o trgu dela je imel plemenit 
politični cilj: pokazati, da obstajajo razni kapitalistični produkcijski režimi – od 
liberalne države blaginje do socialno-demokratske države blaginje pri Esping-An-
dersenu ali od liberalnih tržnih ekonomij (kjer odnose med podjetji koordinira 
trg) do koordiniranih tržnih ekonomij (kjer je koordinacija družbena) pri teoriji 
o raznih kapitalizmih (varieties of capitalism)17 –, in dokazati, da so lahko tržne 
ekonomije z družbenimi oblikami koordinacije prav tako ekonomsko uspešne, 
če ne celo bolj kot liberalne, s tem da hkrati zagotavljajo večjo družbeno ena-
kost. Našli so tudi svoj kultni predmet v »renskem kapitalizmu«, ki naj bi bil s 
specializiranimi trgi produktov in tehnološko zahtevno produkcijo mednarodno 
konkurenčen z višjimi cenami, hkrati pa naj bi omogočal varnost delavcev in 
družbeno enakost. Več let se je razprava vrtela okoli vprašanja, ali poteka med 
liberalnimi in družbeno koordiniranimi tržnimi ekonomijami proces diverzi-

Guy Standing, Work after Globalization, Building Occupational Citizenship, Edward Elgar, Cheltenham, 

2009.

Gl. Gøsta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Plity Press, Oxford, 1990; Peter 

Andrew Hall, David Soskice, Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Ad-

vantage. Oxford University Press, Oxford, 2001.
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fikacije ali konvergence: ali produkcijski režimi ohranjajo razlike skozi globalni 
konkurenčni boj in ali te razlike kakor koli prispevajo k njegovi konkurenčni 
prednosti; ali pa produkcijski režimi postajajo vse bolj podobni liberalnemu tipu 
tržne ekonomije. To vprašanje je toliko časa zaposlovalo strokovno literaturo, da 
ni nihče niti opazil, da se jim je v ihti, da branijo tip renskega kapitalizma, vsilil 
besednjak liberalnih ekonomistov, na primer izraza »konkurenčna prednost« ali 
»človeški kapital«, in da jih je nasprotnik že pripravil k umiku. 

V resnici vprašanje, katera nova atipična zaposlitev bo morda dokončno od-
pravila standardne, ni pomembno toliko kakor dejstvo, da atipičnih oblik za-
poslovanja ni več mogoče umakniti z dnevnega reda kot zanemarljive oblike 
zaposlovanja. Podobno kot v Sloveniji, kjer statistični podatki kažejo, da te ob-
like zaposlitve naraščajo in da zajemajo velik delež aktivnega prebivalstva: leta 
2010 je bilo že 11,5 odstotka vseh zaposlenih samozaposlenih, 19,9 odstotka 
pa je opravljalo delo za določen ali za delni čas (vir: Statistični urad RS). Delež 
začasnih zaposlitev pri slovenskih mladih delavcih (starih od 15 do 24 let) je 
najvišji v EU27, znaša kar 67,2 odstotka, pri ženskah pa celo 79,3 odstotka.18 
Tudi na splošno ima Slovenija zelo velik delež začasnih zaposlitev (2010: 17,3 
odstotka proti povprečno 14 odstotkom v EU27 (vir: Eurostat, Labour Force 
Survey). Atipične oblike zaposlovanja prek agencij za začasno zaposlovanje hitreje 
naraščajo v družbah z rigidno regulacijo trga dela, kakršen je slovenski, kot pa 
v družbah z liberalnim trgom dela: v Sloveniji se je število teh delavcev med 
letoma 2004 in 2007 podvojilo. Če povzamemo: tretjina zaposlenih v Slove- 
niji že dela v atipičnih oblikah zaposlitve.

TEHNIČNA IN DRUŽBENA DELITEV DELA

Da bi zaobjeli različne oblike zaposlovanja in poskušali pojasniti sodobni  
pojav  segmentacije trga dela, se na hitro obrnimo k staremu vprašanju o tehnič-
ni in družbeni delitvi dela; tako bomo lahko ta dva družbena procesa pravil- 
no umestili v sodobno gospodarsko in družbeno reorganizacijo. Tehnično 
delitev dela poznamo že iz Bogastva narodov, kjer Adam Smith opisuje pred-
nosti ločitve delovnih operacij, ki so dodeljene različnim delavcem. To, tako 
imenovano tehnično delitev dela Charles Babbage v delu On the Economy  
of Machinery and Manufactures (1832) nadgrajuje s pomembnim dodatkom, 
namreč da razdelitev dela, ki ga je prej opravljal en sam obrtnik, na posa- 
mične operacije nedvomno povečuje produktivnost, ne zmanjšuje pa stroškov  

Gl. http://www.zsss.si/index.php?Itemid=203&id=436&option=com_content&view=article.18
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dela.19 Če delo še naprej opravljajo obrtniki, tudi če si delo organizirajo kot te-
koči trak in delajo z največjo hitrostjo in produktivnostjo, se stroški dela bistve-
no ne znižajo in cene končnih izdelkov so še vedno visoke. Iz tega razloga je treba 
opravila razdeliti na tista, ki zahtevajo obrtniško znanje ali moč, in nazadnje 
na tista, ki tega ne zahtevajo. Obrtniki, ki so upravičeni do najvišje mezde, naj 
opravljajo samo opravila iz prve skupine, slabše plačani nekvalificirani delavci 
naj bodo zadolženi za opravila iz druge skupine, dela iz tretje skupine pa naj 
prevzamejo – najslabše plačani – ženske in otroci. Le na ta način je mogoče 
doseči želene prihranke pri stroških dela, pravi Babbage, torej če tehnično delitev 
dela dopolnimo z »Babbagevim načelom« ali z družbeno delitvijo dela.

Harry Braverman v klasični študiji Labor and Monopoly Capital20 govori 
o tehnični delitvi dela na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Izpeljuje dva zakona 
kapitalistične produkcije: prvič, kapitalistični način produkcije sistematično in 
vsevprek uničuje veščine in znanja z dekvalifikacijo delavcev in delavk; drugič, 
z razvojem znanstvenega menedžmenta tako v industriji kot v administraciji21 
menedžment prevzame kontrolo nad delom, ki se mora povsem podrediti na-
vodilom in zamislim nadrejenih. V nasprotju z drugimi, ki so v naraščanju 
števila delovnih mest v administraciji in storitvenih dejavnostih videli zna-
menje, da sámo delo postaja kvalitetnejše, bolje plačano in da delavci samo-
stojneje opravljajo delo, Braverman opozarja, da so tudi ta dela slabo plačana, 
ponavljajoča in duhamorna in da zanje veljata ista zakona kot za industrijsko 
produkcijo; skratka, da vsi delavci v tovarnah in pisarnah postajajo mezdni de-
lavci. Bravermanovi študiji je mogoče očitati edinole, da je z njo ustvaril vtis 
homogenizacije delavskega razreda v prihodnosti. Razvoj tehnične delitve dela 
in reorganizacije procesa dela bo, kot bomo videli, spodnesel le ta implicitni vtis 
homogenizacije delovne sile, ne pa tudi Bravermanovih obeh zakonov.

Braverman je svojo knjigo izdal leta 1974, preden se je zgodila nova pomem-
bna reorganizacija procesa dela, ki se je ujela s tako imenovanim upravljanjem 
človeškega kapitala. Tehnična delitev, ki jo opisuje še Braverman, poteka na ravni 
delavnice, nova tehnična delitev pa na ravni podjetja, ki svoje dejavnosti deli na in-
terne in eksterne.22 Interne so tiste, ki so osrednjega strateškega pomena in ključne 

Charles Babbage, On the Economy of Machinery and Manufactures, zbirka Project Gutenberg,  

http://www.gutenberg.org/cache/epub/4238/pg4238.html.

Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital, Monthly Review Press, New York–London, 1974.

Utemeljitelja znanstvenega menedžmenta sta Frederick Winslow Taylor s knjigo Principles of  

Scientific Management iz leta 1911 in William Henry Leffingwell, ki je prenesel Taylorjevo teorijo v 

pisarniško okolje.

David Lepak, Scott Snell, »The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital 
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za konkurenčnost podjetja, denimo menedžment in raziskovalni oddelek, ki pred-
stavljata središče podjetja, vključno s tistim delom produkcije, ki zahteva visoko 
usposobljeno delovno silo. Med eksterne dejavnosti pa spadajo vse tiste, ki jih oprav- 
ljajo nekvalificirani delavci, na primer čiščenje, varovanje, računalniška podpora 
ipd., pa tudi posebne storitve, ki jih podjetje potrebuje le občasno (svetovanje, 
pravne storitve ipd.). Tako je prišlo do nove tehnične in družbene delitve dela, ki 
niža stroške dela s tem, da ločuje interne dejavnosti podjetja, kjer imajo delavci 
ali varno zaposlitev ali pa si jo lahko »kupijo« z visokimi dohodki, deleži v delni-
cah ali nagradami, od eksternih dejavnosti, ki jih opravljajo podizvajalska podjetja 
v konkurenčnih odnosih z zniževanjem stroškov dela zlasti nekvalificiranih de-
lavcev. Na prvo plast tehnične in družbene delitve dela na ravni delavnice se je tako 
naložila druga plast tehnične in družbene delitve dela na ravni podjetja, kjer se 
delovna sila deli na tiste v podjetju in na tiste zunaj njega, ki jih podjetje vključuje 
kot podizvajalce, samozaposlene delavce, migrantsko in drugo delovno silo. Nova 
delitev dela je omogočila znižanje stroškov dela, hkrati pa jo je bilo mogoče upo-
rabiti kot priročno sredstvo za discipliniranje delovne sile. Bravermanovima za-
konoma kapitalistične produkcije moramo torej dodati še tretjega, namreč da je 
inherentna nujnost kapitalistične produkcije tudi segmentacija trga dela. 

Cilj teorije človeškega kapitala je v tem kontekstu utemeljiti, da so razlike v 
plačah posledica različnih produktivnih zmožnosti posameznika, ki ga umeščajo 
v eno ali drugo skupino, njegove produktivne zmožnosti pa so odvisne od izo- 
brazbe, veščin, znanja, osebnih lastnosti, videza, družbenih poznanstev ipd. Takih 
spremenljivk, pravi Ben Fine v Labour Market Theory, je nepregledno veliko, kar 
pripelje do neizogibnega absurda, namreč da nihče ni primerljiv z drugimi in da  
imamo lahko na trgu dela kar toliko segmentov delovne sile, kolikor je posamez-
nikov.23 To vpliva na položaj delovne sile vsaj z dvema pomembnima posledicama: 
prvič, na osnovi individualistične metodologije, ki jo zagovarja teorija človeškega 
kapitala, ni več mogoče oblikovati splošne cene delovne sile, ki bi predstavljala tako 
imenovano zgodovinsko doseženo priznanje eksistenčnih potreb delavca (ali de-
lavke) in njegovih (njenih) družinskih članov. Drugič, če se vsakemu delavcu ali 
delavki posebej določa cena delovne sile, v tem primeru delavec ne more čutiti 
nikakršne solidarnosti z drugimi, zato je povezovanje ali oblikovanje skupnih 
političnih ciljev omejeno s segmentacijo trga dela in z razrednim bojem, ki ne 
poteka le med kapitalom in delom, temveč tudi med samimi skupinami delavcev, 
od katerih imajo lahko eni večje mezde na račun mezd drugih delavcev.

Allocation and Development«, The Academy of Management Review, let. 24, 1999, št. 1, str. 31–48.

Ben Fine, Labour Market Theory, pogl. Human Capital Theory: Labour as Asset?, Routledge, London, 

1998, str. 57–71.
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PRIVATNI TRGI DELA

Zdaj se vračamo k vprašanju o specifičnosti sodobnih trgov dela, če se ome-
jimo bolj ali manj na našo regijo. Duhovita knjiga Michaela Lebowitza Beyond 
Capital govori o knjigi, ki jo je Karl Marx napovedal, a je ni nikoli napisal, 
to je poseben zvezek o mezdnem delu.24 Sledi načrtovanega dela Lebowitzu 
pomagajo rekonstruirati problemsko polje Kapitala, vidik, s katerega je Karl 
Marx obravnaval delo na tem mestu in problemske zastavitve, ki jih je odložil 
za poseben zvezek o mezdnem delu. Kapital, pravi Lebowitz, govori o delu s sta- 
lišča produkcije kapitala, ki ga formalizira z zapisom denar-blago-denar (D-B-
D’). Vendar je to le en krog kapitalistične produkcije, ki ne more steči, če ne 
vključi delovne sile, ki edina ustvarja novo vrednost. Delovna sila se vključuje v 
produkcijski proces, a iz povsem drugih razlogov, da bi se oskrbela z dobrinami, 
nujnimi za preživetje delavca in njegovih družinskih članov, bodočih delavcev 
za prihodnje produkcijske procese. Tako se vzpostavi še drugi krog produkcije, 
ki ima nasproten cilj: če je cilj produkcije kapitala povečanje kapitala, je cilj 
drugega kroga reprodukcija delovne sile in oskrba z nujnimi blagi za preživetje. 
Če prvi krog predstavlja produkcijo kapitala, predstavlja drugi krog produkcijo 
delovne sile, ki jo je formalno mogoče prikazati kot nasproten proces – blago-
denar-blago (B-D-B) –, a je vendarle komplementarna prvemu. Kapital torej 
obravnava delo le s stališča prvega kroga produkcije kapitala, medtem ko naj bi 
drugi krog, produkcijo delovne sile, Karl Marx obravnaval v nikoli napisanem 
zvezku. Marx zato govori le o delu, ki je že stopilo v produkcijo skozi vrata z 
napisom No admittance except on bussiness, ne govori pa o menjavi in o produk-
ciji delovne sile nasploh, ker naj bi o tem govoril v zvezku o mezdnem delu.

Ravno menjava delovne sile predstavlja specifičnost sodobnega rereguliranega 
trga dela: zdi se, da prestaja zgodovinsko transformacijo, ki jo je zgodovinar Fer-
nand Braudel opazil pri družbenih menjavah drugih blag v trenutku, ko so nji- 
hove menjave prešle iz obdobja »gospodarskega življenja« v obdobje »kapitaliz- 
ma«.25 V primerjavi z »javnim trgom«, kot so mu rekli Angleži, kjer so na mestnem 
sejmu kmetje in obrtniki ponujali svoje izdelke neposredno kupcem, je obdobje 
kapitalizma nastopilo s posredniki, trgovci, ki so odkupovali blago od kmetov in 
obrtnikov ter sčasoma postali za prodajalce in kupce neizogiben posrednik. Tako 
je nastal, so rekli Angleži, »privatni trg« ali obdobje »kapitalizma« – po Braudelu –  
za vse dobrine, razen za delovno silo – do nedavnega. Če parafraziramo Braudela, 
je trg dela deloval v sferi »gospodarskega življenja« v času, ko sta se delavec in 

Michael A. Lebowitz, Beyond Capital, Palgrave MacMillian, 1992.

Fernand Braudel, Dinamika kapitalizma, Sophia, Ljubljana, 2010.
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kupec delovne sile neposredno pogajala o delovni pogodbi in o pogojih, pod kate-
rimi je bil delavec pripravljen prodati svojo delovno sposobnost.26 

V zgodovinski perspektivi se zdi sedanja ureditev trga dela specifična, saj je vpel-
jala privatne posrednike med prodajalca in kupca delovne sile: rekli bi lahko, da se 
je obdobje »kapitalizma« šele začelo tudi za ta trg.27 Pogoji so bili izpolnjeni, ko so 
se med delavca in kupca delovne sile postavili posredniki, kot so zasebne agencije 
za zaposlovanje, ki so si v vmesnem prostoru ustvarile »privatne trge«. Agencije 
zaposlujejo delavce in jih »posojajo« drugim podjetjem kot »leasing« delovne sile, z 
možnostjo poznejše redne zaposlitve pri podjetju, ki si je delavca izposodilo, ali pa 
samo za izposojo delavca za čas, ko ga podjetje potrebuje. Nadaljnji razvoj svojih 
privatnih trgov si zasebne agencije obetajo z razvijanjem storitev v »strateško ponud-
bo delovne sile« (strategic staffing), mobilne delovne enote, kot so računovodstvo, 
medicinska oskrba in računalniška podpora, ki jih posojajo podjetjem.28 Prek agen-
cij za zaposlovanje se zaposluje še vedno majhen delež delovno aktivnega prebival-
stva,29 a rast iz leta v leto na svetovni ravni jemlje dih: med letoma 1994 in 2007 
se je promet agencij povečal za indeks 455, število vključenih delavcev se je v de-
setih letih podvojilo in 20 agencij, med katerimi vodijo Adecco iz Švice, Randstat 
iz Nizozemske in Manpower iz ZDA, obvladuje 38 odstotkov svetovnega trga.30 

Izjema je posredniška vloga države: že odkar se je začela pojavljati svobodna delovna sila, se je država 

vmešala med ponudnika in kupca delovne sile z reguliranjem delovnih odnosov. Dolgo časa sicer s 

predpisovanjem maksimalne mezde, da je varovala kupce delovne sile (in ne delavcev, kakor danes, ko 

nekatere države s predpisi o minimalnih plačah varujejo delavce pred pretiranim izkoriščanjem) pred 

konkurenco, zlasti v obdobju, ko je primanjkovalo delovne sile – kot opisuje Robert Castel (From 

Manual Workers to Wage Workers, Transaction Publisher, New Brunswick–London, 2003, str. 48 isl.) 

za drugo polovico 14. stoletja, ko je epidemija kuge razpolovila prebivalstvo. Učinek državnih ukrepov 

je bil poslabšanje položaja delavcev, četudi bi se morala po doktrini ponudbe in povpraševanja cena 

delovne sile povišati.

Posredniki so sicer obstajali tudi prej, med svobodnimi mezdnimi delavci in nesvobodnimi delavci. Izmed 

teh Marcel van der Linden (Workers of the World, Brill, Leiden–Boston, 2008) opisuje dva primera: prvič, v 

Braziliji so bili sužnji, ki so se udinjali kot delavci (ganhadores), a so si večji del plače prisvajali njihovi lastni-

ki (str. 65). Na Kitajskem pa opisuje primer z začetka 20. stoletja – sistem pao-kung, v katerem je pogodbe-

nik najemal dekleta za tri leta od staršev in jih nato posojal šanghajskim tekstilnim tovarnam (str. 30). 

Nik Theodore, Jamie Peck, »The Temporary Staffing Industry«, Economic Geography, let. 78, 2002, št. 4,  

str. 463–493. 

Ne smemo pozabiti tudi na agencije, ki posredujejo študentsko delo in spadajo med agencije za začasno 

zaposlovanje. Slovenski delež začasnih zaposlitev med delavci, starimi od 15 do 24 let, je največji v Evropi 

ravno zaradi razširjenosti študentskega dela v Sloveniji.
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Peščica multinacionalk, vidimo, ustvarja svetovni trg dela in svoj monopol nad 
lokalno in migrantsko delovno silo. Prav ti so lahek plen za posrednike, saj so 
dohodki migrantskih delavcev vse pomembnejši vir preživetja za družine v neraz-
vitih državah: denarna nakazila migrantov, ki pošiljajo denar svojim družinam,  
so leta 1970 predstavljala 0,1 milijarde dolarjev, leta 2002 pa že 80 milijard dolar-
jev31 in pogosto presegajo javni proračun držav, kot sta Venezuela in Mehika.  
Za kupce delovne sile pa so lahko bistveno cenejši od lokalne delovne sile, saj se,  
kot pokaže Ferruccio Gambino v Migrantih v viharju, njihove plače določajo  
glede na višino plače v državi, iz katere prihajajo, in ne v državi, v kateri delajo.32  
Vidimo, da tako zelo sporna Bolkensteinova direktiva, ki je bila z velikim zgra-
žanjem zavrnjena, v praksi že deluje.

Druga oblika posrednikov so fiktivna storitvena podjetja, ki so se razmahnila 
z liberalizacijo trgovine s storitvami. To so tista podjetja, katerih edini kapital je 
delovna sila, ki jo posredujejo za provizijo. Med temi storitvenimi dejavnostmi 
so največ pozornosti vzbudili koprski izvajalci pristaniških storitev, ki zaposlujejo 
delavce v tako rekoč suženjskih odnosih. Delavci so zaposleni pri enem podjetju 
in delo opravljajo za drugo, vmes pa se izgubijo številne delovnopravne ome-
jitve: delavci morajo biti delodajalcem stalno na razpolago, ko jih pokličejo po 
telefonu, ker sicer lahko izgubijo delo. Zato tako rekoč nimajo svojega privat-
nega življenja; večina prejema samo osnovno minimalno plačo, brez dodatkov za 
delo ponoči in ob praznikih; opravljene ure lahko znašajo do 300 delovnih ur na 
mesec, nadure pa so plačane v gotovini; delajo lahko več izmen zaporedoma, kar 
je po zakonu prepovedano; polovico regresa, do katerega so upravičeni po zakonu, 
morajo vrniti delodajalcu; v težkih delovnih razmerah hitro obrabijo nekvalitet-
no delovno obleko, novo pa dobijo po dveh letih, zato je glavni problem revnih 
delavcev, kako priti do primerne delovne obleke in tako naprej.33 Pristaniški 
delavci so v avgustovski stavki leta 2011 opozorili na delovne razmere, v kate- 
rih se nahajajo mnoge druge skupine delavcev in delavk, denimo v čistilnih servisih 
in varnostniki, za katere se je med zasedbo Filozofske fakultete pokazalo, da so 
navkljub mizernim plačam storitve podizvajalskih podjetij dražje od neposrednega 
zaposlovanja delavcev. Slišalo se bo morda grobo in pretirano, a gonilna sila takih 
tristranskih delovnih aranžmajev je trgovina z ljudmi.

International Labour Organization, Ženeva, 2009, http://www.ilo.org/global/publications/books/

WCMS_116580/lang--en/index.htm.

Eric Toussaint, La finance contre les peuples: La bourse ou la vie, Sylepse, Pariz, 2004.

Ferruccio Gambino, Migranti v viharju, Sophia, Ljubljana, 2011.

Pričevanja delavcev na okrogli mizi Primer Predrag Topić ali solidarnost na preizkušnji, klub Gromka, 
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Poleg tega, da imamo »odvisno« mezdno delo, smo s koncentracijo trgovine dobili 
tudi »odvisna podjetja«, ki so v vertikalni sestavi mednarodne korporacije, za kate-
ro opravljajo neko storitev ali dobavljajo izdelke, s katerimi ne morejo neposredno 
na trg, mimo korporacije. Tudi ta podjetja so večinoma posredniki delovne sile, 
ki izboljšujejo konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji s prožnostjo delavcev 
in z zniževanjem stroškov dela. V teh podjetjih redno zaposleni delavci pristajajo 
na aranžmaje, ki spominjajo na tiste, o katerih so govorili izvajalci pristaniških 
storitev: da so v stalni pripravljenosti, da se jim lahko podaljša izmena že isti dan, 
da tudi delavci prevzemajo tveganje, če tovarna ne dobi naročil, in podobno.34 

V okviru splošnega trga dela torej nastaja privatni trg, ki ravna z delovno silo 
kot s svojim »kapitalom«. Delovna sila tako postane več kot zgolj blago – je tudi 
nekaj, kar je mogoče kupiti na zalogo, z njim špekulirati in ga nadomestiti z dru-
gim, če postane drago ali se upira. Če je hipoteza o privatnih trgih dela vsaj do 
neke mere pravilna, se bo trg dela razvijal v smeri trga kapitalizirane delovne sile, 
kjer bo predmet finančnih operacij nakup in prodaja delovne sile ali ljudi, ne da 
bi sam nakup izhajal iz potreb delovnega procesa, ki bi ga kupec želel vzpostaviti 
ali razširiti. Nakup delovne sile, kot v primeru agencij za začasno zaposlovanje, je 
namenjen nadaljnjemu posredovanju delovne sile in s tem ustvarjanju rentnega 
dohodka na osnovi monopola nad delovno silo. Trg dela zato v prihodnosti morda 
čaka podoben razvoj kot pri trgu denarja ali trgu naravnih surovin in kmetijskih 
pridelkov: s ciklusi obilja in pomanjkanja, ki jih finančne špekulacije namenoma 
izzivajo in lahko prinašajo visoke profite, je določen del prebivalstva izpostavljen 
pomanjkanju, lakoti in celo smrti.35

        

Umetnik in umetnica, katerih poklicna pot se opira na ideologijo tveganja, prosto-
voljnega odrekanja za umetnost in odloženega priznanja, pravzaprav nimata orodij, s 
katerimi bi se borila proti širjenju prekarizacije, obubožanja in kapitalizacije delovne 
sile v lastnih vrstah ali pri drugih delavcih. Vse to je namreč njuno tveganje, ko se 
odločita za umetniški poklic. Proletarizaciji delavcev v kulturi sta zato lahko kos, če 
se lotita same institucije umetnosti, ki se hrani z ideologijo umetniške genialnosti, 
tveganja in žrtvovanja za umetnost. A v tem primeru bi morala vpeljati »splošni 
skepticizem«36 v umetnost: če parafraziramo Marxa, umetniki so dolgo 20. sto-

Miroslav Stanojević, Matija Rojec, Martina Trbanc, »Multinacionalna podjetja in (ne)fleksibilnost zapo-

slovanja v Sloveniji«, Družboslovne razprave, let. 22, 2006, št. 53, str. 7–31.

Pierre-Nöel Giraud, L’économie mondiale des matiéres premiéres, Découverte, Pariz, 1989.

Razlikovanje med »posebnim« in »splošnim« skepticizmom je vpeljal Geoffrey E. R. Lloyd v Magic, Reason 

34

35

36



265  BOREC 685–689
REVIJA ZA ZGODOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJIŽEVNOST



letje institucijo umetnosti kritizirali, nastopil pa je morda čas, da jo spremenijo. Na 
primeru fotografije bomo za konec pokazali, kako se institucija umetnosti oklepa 
meščanske ideje umetnosti in se hkrati otepa splošnega skepticizma v umetnosti. 

SPLOŠNI SKEPTICIZEM V UMETNOSTI

Pred iznajdbo tehnične reprodukcije je bila bistvena funkcija slikarstva spremin-
jati minljivo v nesmrtno in zagotavljati večen spomin minljivim bitjem in stva-
rem. Ker je slikarstvo hranilo spomin na preteklost, je opravljalo monumentalno 
(spomeniško) funkcijo, toda za upodobljene osebe in predmete je bila ta še nekaj 
več: z estetskim učinkom umetnine je nanje prenesla še svojo mano, kot da bi bila 
od vselej del teh oseb ali predmetov. Ko se je pojavila fotografija, ki je lahko ka-
dar koli z največjo verodostojnostjo posnela katero koli osebo ali predmet, je os- 
novna funkcija monumentalnosti postala odveč; ostala ji je le še tista bahava in  
slovesna funkcija monumentalnosti, zaradi katere še danes slikajo, denimo, rek- 
torje ali politike, saj naj bi vse druge tehnike ne bile dovolj veličastne za take por- 
tretirance. S tehnikami reprodukcije je monumentalno funkcijo umetnosti na- 
domestila dokumentarna funkcja fotografije. Nasprotno od slikarstva je fotografija 
najbolj prepričljiva, kot piše Roland Barthes, če ujame ljudi v pravem trenutku 
(čemur so stari Grki rekli kairos), ko še niso imeli časa, da bi se pripravili na 
poziranje.37 Iz tega razloga naj bi bila »vrednost« fotografije tem večja, čim bolj je 
dokumentarna in čim manj »umetniška« je njena predstavitev.38

Walter Benjamin je iz podobnih ugotovitev izpeljal sklep, da bodo naprave za 
tehnično reprodukcijo vplivale na »celotno naravo umetnosti«, ker naj si ne bi 
bilo mogoče več zamisliti tradicionalne umetnosti v novih okoliščinah.39 S tem 
naj bi bilo konec umetnosti, ki je bila, po Benjaminu, »priklenjena na religijo in 

and Experience: Studies in the origins and development of Greek science, Cambridge, 1979. Jack Goody upo- 

rablja izraza in ju takole razlaga: »[...] Lloyd trdi, da četudi je skepticizem res obstajal že pred Grki in tudi pri 

drugih ljudstvih, pa je pomemben razloček med splošnim in posebnim skepticizmom. Navaja znani odlomek 

iz Evans-Pritchardove raziskave o Azande [...], kjer je pisec poudaril, da so posamezni čarovniki sicer lahko 

veljali za sleparje, da pa v zvezi s čarovništvom na splošno ni bilo nikakršnega skepticizma. [...] Šele z načrt-

nim zapisovanjem (ali vsaj z njegovo možnostjo) in ne toliko zaradi prvotne miselne drže smo lahko ,splošno 

skeptični‘.« (Jack Goody, Med pisnim in ustnim, Studia humanitatis, Ljubljana, 1989, str. 86–87.)

Roland Barthes, Camera lucida: zapiski o fotografiji, Studia humanitatis, Ljubljana, 2004, str. 55.

Prav tam, str. 99.

Walter Benjamin, »Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati«, v: isti, Izbrani spisi, 

Studia humanitatis, Ljubljana, 2003, str. 158.
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okultizem«, in tudi konec vloge umetnika kot »vrača«, ali po Brechtu, konec umet-
nosti kot »magije in kulta«.40 Če logično izpeljemo, so se tako vzpostavili pogoji 
za splošni skepticizem v umetnosti. Benjamin gre celo še dlje in napove, da se bo 
umetniška funkcija stopila z znanstvenim pogledom na svet, umetnost pa bo do-
bila povsem nove funkcije, med katerimi bo umetnostna funkcija čisto naključje.41 
Tehnično reproduciranje je torej imelo subverzivni pomen za sodobno umetnost, 
kakršnega so imele za njim umetniške intervencije, »antiumetnine« v 20. stoletju 
od Duchampove Fontane leta 1917 naprej. Funkcijo »umetniških intervencij« je 
odlično opisal Pierre Bourdieu v knjigi Les règles de l’art: »[K]o [umetniki] zavračajo, 
da bi igrali igro, ko nasprotujejo umetnosti z njenimi pravili, dela teh avtorjev ne 
izražajo le dvoma o igranju igre, temveč o igri sami in verovanju, na katerega se igra 
opira, zato so ta dela čista, nepopravljiva transgresija.«42

Kot smo videli, je bila možnost tehnične reprodukcije nevaren izziv, če ne 
grožnja tradicionalni instituciji umetnosti. Bernard Edelman je v knjigi Le droit 
saisi par la photographie pokazal, kako se je spor med tehničnimi reprodukcijami 
in umetnostmi urejal po pravni poti s končno odločitvijo, da fotografijo posvetijo 
za umetnost.43 Fotografija je tako postala hči slikarstva ali, bolje, njen manjvredni 
pankrt; toda ko so fotografijo samo sprejeli med umetnosti, so – po Rolandu 
Barthesu – usodno prizadeli tudi moč fotografije, ki naj bi bila toliko vrednejša, 
kolikor manj je v njej umetnosti.44 

Subverzivno moč fotografije so nazadnje ukrotili s tem, da so jo naredili za 
umetnost po spektakularni pravni telovadbi. Naprave za tehnično reproduk-
cijo omogočajo, da naredimo nov izdelek, fotografijo, s preprostim pritiskom 
na gumb, brez kakršnega koli napora, znanja ali veščine, le s pomočjo tehnične 

Prav tam, str. 145–176; Bertolt Brecht v raznih člankih (»Magija in praznoverje«, str. 146–47;  

»Kultna narava sistema«, str. 128–29) v knjigi Umetnikova pot, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1987.

Benjamin, nav. delo, str. 157.

Pierre Bourdieu, »Le marché des biens symboliques«, v: Les règles de l'art, Seuil, Pariz, 1998 [1992], 

str. 283–284.

Bernard Edelman, Le droit saisi par la photographie, Flammarion, Pariz, 2001 [1973].

»Družba si prizadeva spametovati Fotografijo, umiriti norost, ki nenehno grozi, da jo bo razneslo v obraz 

tistemu, ki jo gleda. Za to ima na voljo dve sredstvi. Prvo je narediti iz Fotografije umetnost, nobena 

umetnost namreč ni brezumna. Od tod izhaja vztrajnost fotografa, da tekmuje z umetnikom, se podreja 

retoriki slike in njenemu sublimiranemu načinu ekspozicije. Fotografija je zares lahko umetnost: ko ni v 

njej nobene norosti več, ko je njen noem pozabljen in ko zato njeno bistvo ne deluje več name [...]. Drugi 

način, kako spametovati Fotografijo, je v tem, da jo posplošimo, gregariziramo, zbanaliziramo, tako da ni v 

njej nasproti nobene druge podobe, glede na katero bi se lahko uveljavila, pokazala svojo posebnost, svojo 

spotiko, svojo norost.« (Barthes, nav. delo, str. 99−100.)

40

41

42

43

44
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naprave in kemičnih procesov, zato za pravo ni mogla biti umetnost. Ker je fo-
tografija »brez duše«, kot takšna ni mogla biti priznana za umetnost. V petde-
setih in šestdesetih letih 19. stoletja so sodišča dosledno zavračala, da bi izdelku 
iz industrijske naprave priznala status umetnine; fotografiji niso bila pripravljena 
priznati avtorskega varstva, kakršno so uživala literarna in glasbena dela.

V začetku 20. stoletja se je pravna praksa obrnila na glavo in nenadoma se je po-
javilo stališče, da fotografija vendarle kaže »osebnostni pečat« avtorja: da je napra-
va za tehnično reprodukcijo (fotoaparat) resda sredstvo, s katerim se avtor umet-
nine izrazi, a kljub temu avtor ali avtorica vnese v predstavitev zunanjega predmeta 
»avtorsko potezo« in »individualen značaj«.45 Iz tega razloga naj bi imel fotograf 
pravico, da ima svoj izdelek za zasebno last, fotografija pa mora biti avtorsko- 
pravno varovana kakor vse druge umetnine. Pravniki so popustili pod pritiski tis-
tih, ki so hoteli narediti iz fotografije umetnino, četudi ima vsebina posnemanja 
(ljudje, ulice, pokrajina ipd.) na fotografiji ali na filmu, kot pravi Bernard Edelman, 
že lastnika in nad katerim posameznik ne more imeti lastninske pravice, ker je to 
javna lastnina. Zatorej si nihče ne more vzeti lastninske pravice nad fotografijo ali 
filmskim posnetkom, ki je le mehanična reprodukcija nečesa, kar je javna lastnina.

Edelman pripisuje prevrat v pravni praksi vse večjim pritiskom iz fotografske in 
filmske industrije, ki sta ravno v tistem obdobju doživljali prvi razcvet. Priznanje 
fotografije kot umetnine, s čimer je postala avtorskopravno varovana, je dvignilo 
ceno dela, potrebnega za izdelavo fotografije, ki bi bilo sicer, brez avtorskopravnega 
varstva, ekonomsko mrtvo.46 Pravne ureditve so še toliko pomembnejše za sodobno 
umetnostno ustvarjanje, ker je v sodobni umetnosti v mnogih primerih, v primeru 
fotografije in tudi antiumetnin, proces zasebnega prilaščanja nadomestil ustvar-
jalni proces. Edelmanov sklep ne izključuje niti hipoteze, da je bilo umetnostno 
posvečenje fotografije potrebno tudi zaradi grožnje, ki jo je tehnična reprodukcija 
pomenila za umetnostni postopek in institucijo umetnosti. Trditvi sta v resnici 
čvrsto povezani: komodifikacija »umetnin« je potrebna za institucijo umetnosti, 
kakor je tudi smisel institucije umetnosti proizvodnja umetnostnih blag za trg. Ker 
iz tega izhaja problem komodifikacije delavcev v kulturi, bi odprava proletarizacije 
kulturnih delavcev najprej zahtevala dekomodifikacijo umetnosti. 

Edelman, nav. delo, str. 50–51.

Prav tam, str. 43. Pravkar poteka novo »ubijanje« subverzivne moči fotografije s predpisi varstva zaseb-

nosti, zaradi katerih mora fotograf vsako osebo, ki jo slika, prej zaprositi po možnosti za pisno dovolje-

nje. V takih okoliščinah je tako rekoč nemogoče ustvarjati dokumentarno fotografijo.

45
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Projekt vzpostavljanja avtonomije umetnosti se je torej tudi po imanentnih 
merilih pokazal kot problematičen in protisloven. Z vidika teze o njegovi genezi 
kot premeščenem odzivu na problematiko vpetosti dela v kapital bi bil celó uspeh 
po imanentnih kriterijih le hrbtna plat temeljnega poraza. Obljuba o svobodnem 
delu, ki se vnaprej omejuje na ekskluzivno in hermetično dodeljeno sfero, bi bila 
tudi ob popolni uresničitvi postranska glede na razsežnost problematike, iz katere 
izhaja. Ne moremo si privoščiti, da bi kar zavrgli normativno afirmacijo ideala 
svobodnega dela, na kateri sloni projekt vzpostavljanja avtonomne estetske sfere. 
Toda uresničitev te afirmacije na ravni zadanega problema zahteva, da slednjega 
ne omejujemo na ločeno sfero umetnine, ampak da ga posplošimo na družbeno 
delo v celoti, kar je sinonim za njegovo osvoboditev iz podrejenosti kapitalu 
in diktatu reprodukcije kapitala. Ne glede, kakšno vlogo bo imela umetnost v 
prihodnosti, je to predvsem politična naloga.
STIPE ĆURKOVIĆ
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STIPE ĆURKOVIĆ

USTVARJANJE PREBIVALSTVA BREZ PROIZVAJALNIH 
SREDSTEV

V 24. poglavju prvega zvezka Kapitala, naslovljenem Tako imenovana prvotna 
akumulacija, se Marx na osnovi razčlembe sistemske logike že vzpostavljenega 
kapitalističnega načina proizvajanja, kar je obdelal v prejšnjih poglavjih, ukvar-
ja z vprašanjem historične geneze tega načina. Na primeru Anglije, Škotske 
in Irske opisuje zgodovino nasilnega rojstva razreda, oropanega vseh svojih 
proizvajalnih sredstev in vseh jamstev za svoj obstoj.1 Zgodovina ločitve kme-
tov od zemlje ali zgodovina njihove razlastitve se je v anale človeštva vpisala s 
krvavimi in ognjenimi pohodi.2 Ustvarjanje tega dela prebivalstva se je izkazalo 
za prelomni dogodek v zgodovini človeštva, saj pomeni trenutek rojstva pogo-
jev za možnosti tistega proizvodnega načina, družbene reprodukcije in režima 
distribucije proizvodov družbenega dela, v katerem živimo še danes. Njegova 
vzpostavitev je pomenila razkroj fevdalnih oblik neposredne, osebne pod- 
rejenosti gospodarjem. Vzporedno s to politično osvoboditvijo pa je potekala 
tudi »osvoboditev« širših slojev prebivalstva od lastništva sredstev, potrebnih 
za lastno reprodukcijo. Personalizirano prisilo avtoritete fevdalnega gospodarja 
je nadomestila anonimna, ekonomska prisila boja za obstoj brez starih jam-
stev, tistih, ki jih je kodificirala tradicija. Edina pot do sredstev, potrebnih za 
preživetje in dostopnih samo kot blago (tj. kot poblagovljeni proizvodi tujega 
dela) na trgu, z denarno menjavo, je zahtevala najprej prodajo lastne delovne 

Karl Marx, Kapital I, Beograd, 1974, str. 631–632 [slov. izdaja, prev. Stane Krašovec idr., Cankarjeva 

založba, Ljubljana, 1961, str. 806].

Prav tam, str. 632 [slov. izdaja, str. 806].

1

2

HETERONOMIJA DELA / 
AVTONOMIJA ESTETSKEGA
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sposobnosti na trgu dela. Fevdalno heteronomijo je nadomestila kapitalistična, 
zakrita s svobodno prodajo lastne delovne sile lastnikom proizvajalnih sred-
stev. Demokratične politične revolucije, ki so sledile, niso osvobodile delavcev 
od prisile vstopanja v mezdni odnos, kjer delavčevo delo upravljajo drugi, ki si 
prilaščajo tudi proizvode njegovega dela, torej so to prisilo v glavnem šele prav-
no kodificirale in jo politično normalizirale. S strogim omejevanjem demo-
kratičnih zahtev na zasebno »politično sfero« in njene postopke je bil vzpo- 
stavljen sanitarni koridor, ki je ekonomske odnose ščitil pred nezaželenimi 
demokratičnimi vmešavanji.3

Nasilje, ki je bilo že od samega začetka vpisano v odtegnitev širokih slojev 
prebivalstva od sredstev, potrebnih za proizvajanje in lastno reprodukcijo, se 
je po tej poti ohranilo, in sicer v obliki normalizirane ekonomske prisile, da 
mora mezdni delavec vsakič prodati lastno delovno silo drugemu. Reprodukcija 
kapitala vselej reproducira tudi mezdnega delavca kot pogoj za lastno možnost. 
Mezda zadošča le za golo reprodukcijo delavca, ki mora vedno znova vstopati na 
trg dela, v iskanje kupca svoje lastne delovne sposobnosti, pri čemer pa vsakič 
vstopa v konkurenčni boj z vsemi ostalimi pripadniki svojega razreda. V tem 
krogotoku se kapital nenehno oplaja s prisvajanjem presežne vrednosti, medtem 
ko delavec »prihaja iz tega procesa takšen, kakršen je bil, ko je vanj vstopil, ne 
glede na porabo svoje delovne sile, tj. kot gola subjektivna delovna sila, ki mora 
za lastno ohranitev vsakič znova skozi enak proces«.4 Kapital si prisvaja proiz-
vode dela in jih postavlja na trg kot blago. Ko govorimo o blagu, ki vstopa v 
delovno potrošnjo, postaja za delavca kapital – tokrat v funkciji prodajalca – vir 
življenjskih sredstev, trg pa mehanizem alokacije. Blago, ki ga kapital prodaja na 
agregatni ravni, sestavljajo proizvodi »kolektivnega delavca«5 (vseh delavcev kot 
pripadnikov razreda neposrednih proizvajalcev). S stališča delavca kot kupca na 
trgu pa so proizvodi kolektivnega dela njegovega razreda zanj dostopni samo prek 
kapitala kot posredniške instance. Tako se kapital kot pogoj lastne reprodukcije 
postavlja med delavce in jih odteguje ne samo od proizvodov njihovega lastnega 
dela, ampak tudi od proizvodov kolektivnega delavca. Nastopa kot posrednik 
proizvodov družbenega proizvajanja, utemeljenega na delitvi dela,6 s tem pa  

Kako se je zgodovinsko in teoretsko odvijalo krčenje demokracije na »čisto« politično sfero, gl.  

Ellen Meiksins Wood, »The separation of the ,economic‘ and the ,political‘ in capitalism«, v: Democracy  

Against Capitalism: Renewing Historical Materialism, Cambridge, 1995, str. 19–48. 

Karl Marx, Rezultati neposrednog procesa proizvodnje, Beograd, 1977, str. 83–84.

Za obravnavo pojma kolektivnega delavca gl. Michael Lebowitz, Beyond Capital: Marx’s Political  

Economy of the Working Class, New York, 2003, str. 199–202.

Prav tam, str. 200.

3

4

5

6



271  BOREC 685–689
REVIJA ZA ZGODOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJIŽEVNOST



delavca trajno vklepa v odnos dvojne odvisnosti: v vlogi kupca njegove delovne 
sile in vira mezde, nato pa kot posrednik življenjskih sredstev:

»[...] kot lastnik proizvodov dela kapital razdvaja proizvajalce od tistih, ki tro- 
šijo – tako individualno kakor produktivno; delitev dela v družbi je posredovana 
prek kapitala kot lastnika proizvajalnih sredstev in sredstev za potrošnjo [...].

Kakor je kapital posrednik pri mezdnem delu, kjer delavca ločuje od njegove 
delovne sile kot lastništva, tako je tudi posrednik med mezdnimi delavci v 
vsakem trenutku kroženja kapitala.«7 

Ta odnos dvojne odvisnosti mezdnega dela od kapitala je konstitutiven za 
kapitalistični način proizvajanja. Reprodukcija te odvisnosti je nujni vidik re-
produkcije kapitala, je pogoj njegove možnosti in hkrati je vselej proizveden 
rezultat. Kriterij te dvojne odvisnosti od kapitala je tisto, kar definira razredno 
pozicijo mezdnega dela v vseh zgodovinskih razdobjih in različicah kapita- 
lizma. Kolikor je ta odvisnost še danes ekonomska in eksistencialna realnost 
širših slojev svetovnega prebivalstva, toliko potrjuje tudi razlagalno relevantnost 
kategorij marksistične razredne analize. Teze o domnevnem koncu razredne 
družbe ali o zastarelosti aparata marksistične razredne teorije v razmerah vzpo-
na in širitve države blaginje po drugi svetovni vojni so se sklicevale na pojave, 
s katerimi so si hotele zagotoviti empirično veljavnost (ali vsaj njen videz). So-
cialna država je prevzela vlogo vira nepoblagovljenih storitev, ki so do neke 
mere zagotavljale reprodukcijo prebivalstva brez lastnih proizvajalnih sredstev, 
in to v bistveno manjši odvisnosti od uspešnosti prodaje lastne delovne sile 
kapitalu in trgu kot osrednjemu viru življenjskih sredstev.8 V glavnem je nas-
topala kot delodajalka in tako – v razmerju, v katerem se je položaj na trgu dela 
približal deklarativnemu »keynesovskemu« cilju polne zaposlitve – prispevala k 

Prav tam, str. 88.

Toda to moramo razumeti dokaj pogojno: »[...] storitve socialne države praviloma pogojuje prodaja 

delovne sile (oz. pripravljenost za to): nadomestila za nezaposlenost ali pokojnine so odvisne od višine 

preteklih mezd, kar pa samo po sebi na mnoge mezdne delavce učinkuje kot disciplinski mehanizem; v 

primeru delovno sposobnih oseb je izplačilo nadomestila za nezaposlenost ali izplačilo socialne pomoči 

pogojeno tudi z njihovim dejavnim prizadevanjem, da bi prodali svojo delovno silo. Če tega ne počnejo, 

nadležne državne službe znižajo ali popolnoma odtegnejo izplačilo, in to je sredstvo discipliniranja. 

Storitve socialne države torej nikakor ne osvobajajo od prisile prodajanja lastne delovne sile.« (Michael 

Heinrich, Kritik der politischen Ökonomie – Eine Einführung, Stuttgart, 2005, str. 213.) 

In vendar, stopnja materialne preskrbljenosti, ki jo je socialna država zagotavljala v času svojega vrhun-

ca, se kvalitativno bistveno razlikuje tako od pogojev za reprodukcijo mezdnega dela, ki so omogočali 

njeno vzpostavitev, kot tudi od »prekarizacije«, ki delavca pesti v neoliberalnem obdobju, ki je sledilo 

razdobju socialne države. 

7

8
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relativni krepitvi pogajalskega mesta delavcev glede na kapital.9 Mezdno delo  
za kapital10 ni izginilo – nasprotno, v tistem razdobju se je v razvitih kapi-
talističnih državah nenehno zmanjševal odstotek samozaposlenih. Toda in-
stitucije socialne države so prav z opravljanjem niza dekomodificiranih stori-
tev v zgodovinsko edinstvenem obsegu v določenih – za celotno družbeno 
reprodukcijo pomembnih – sektorjih nadomestile kapital kot posrednika 
proizvodov celotnega družbenega dela in tako vsaj razmeroma znižale stop-
njo neposredne odvisnosti dela od kapitala. Ta, za mezdno delo razmeroma 
ugodni režim reprodukcije je že od svojih institucionalnih začetkov veljal za 
potencialni vir nepomirljivih protislovij.11 

Visoke stopnje zaposlenosti (z naraščajočim deležem državnega sektorja) 
in razmeroma visoka raven socialne zaščite so pomenile grožnjo disciplin-
ski učinkovitosti tržnih mehanizmov, predvsem na trgu dela. Povojni režim 
»socialne države« ni postavljal pod vprašaj reprodukcije kapitala, vse dokler 

To je skrajno shematski »prikaz«, ki ne obravnava podrobneje številnih teoretsko in politično pomembnih 

vprašanj, od ekonomskih in geopolitičnih razlogov za povojni »keynesovski« preobrat v razvitih kapitalistič-

nih državah do vprašanja vloge organiziranega delavstva pri sprejemanju teh »prepustitev« materialnim inte-

resom dela. V kontekstu tega prispevka te okoliščine niso odločilne. Iz istih razlogov se ne bom podrobneje 

ukvarjal z vprašanji teoretske (in ideološke) recepcije občutne rasti delavstvu dostopnih porabniških pro-

izvodov. V nasprotju z ustaljenimi obrazci tolmačenja pa spremembe porabniških navad ne ovržejo Marxove 

razredne analize, temveč so relevantne na ravni etnografsko-sociološkega opisovanja. Marxova razredna ana-

liza je na višji ravni abstrakcije, ukvarja se s konstitutivnimi stalnicami kapitalističnega proizvodnega načina. 

Identificiranje proletariata v pomenu, ki ga ima ta pojem v Kapitalu, s sociološko ali etnografsko specifičnim 

delavskim razredom posameznega zgodovinskega trenutka v razvoju kapitalizma temelji na mešanju ravni 

abstrakcije analize. Ne glede na to, koliko so lahko tovrstne analize same po sebi nujne ali produktivne, z 

njimi ni mogoče utemeljevati konsistentne kritike kategorij Marxove razredne teorije. Velja pa tudi obratno: 

»fundamentalna« razredna analiza, ki jo Marx opravi v Kapitalu, ne more nadomestiti sociološkega ali etno-

grafskega opisa zgodovinsko konkretnih razredov, saj vse te razčlembe med seboj niso konkurenčni modeli 

na enaki ravni abstrakcije, temveč so komplementarni projekti na različnih ravneh abstrakcije. V spisih kot 

Osemnajsti Brumaire Marx sam navaja primer razredne analize, ki je bolj zgodovinopisna. Za obravnavo 

teh tez gl. Sven Ellmers, Die formanalytische Klassenanalyse von Karl Marx: Ein Beitrag zur »neuen Marx-

Lektüre«, Duisburg, 2007. 

V pomenu dela, ki je za kapitalistični način proizvajanja konstitutivno in ki ga Marx imenuje »produk-

tivno delo« (oz. v drugem prevodu »proizvodno«): tj. delo, ki proizvaja presežno vrednost. Gl. Rezultati 

neposrednog procesa proizvodnje, str. 64–73. 

Michael Kalecki je že leta 1943 opozoril na strukturne omejitve politike polne zaposlenosti v kapita- 

lističnih proizvodnih odnosih. Gl. Michael Kalecki, Political Aspects of Full Emloyment, http://mrzine.

monthlyreview.org/2010/kalecki220510.html. 

9

10

11
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so bile profitne stopnje visoke, naraščanje mezd pa ni presegalo rasti produk-
tivnosti. Ko pa so sredi sedemdesetih let profitne stopnje tako močno padle, 
da so se negativno odražale na stopnji akumulacije, je kapitalizem zašel v kri-
zo in z njim tudi »keynesovski« model in njegove politične ter institucionalne 
rešitve. Neoliberalna ofenziva je organiziran politični odgovor kapitala na to 
krizo. Njen cilj je ponovna vzpostavitev profitnosti kot pogoja za uspešno 
reprodukcijo kapitala.12 To zajema tudi revizijo vloge države in njen relativni 
umik kot izvora sredstev za reprodukcijo.13 Zmanjšanje javnega sektorja, pri-
vatizacija javnih podjetij (odpiranje novih polj za akumulacijo kapitala), re-
komodifikacija socialnih storitev (njihova ponovna vpetost v blagovno formo 

Za prikaz povojnega režima, njegove krize in političnih odgovorov gl. Andrew Glyn, Capitalism Unlea-

shed: Finance, Globalization and Welfare, Oxford – New York, 2006. Glyn je bil znan predstavnik t. i. teo-

rije »stiskanja profita«, ki je vzrok za krizo profitne stopnje v 70. letih prepoznala v naraščanju mezd. Ta 

interpretacija je kontroverzna. Drugi avtorji pa vidijo vzroke v povečanju mednarodne konkurence ali v 

naraščajoči organski kompoziciji kapitala; primer vplivnega predstavnika prve razlage je Robert Brenner, 

The Economics of Global Turbulence, London – New York, 2006, primer predstavnika druge razlage pa 

Guglielmo Carchedi, »Behind and beyond the crisis«, International Socialism 132, 2011, http://www.isj.

org.uk/index.php4?id=761&issue=132. Toda ne glede na vprašanje o primernosti razlage krize kot po-

sledice povečanja mezd je pritisk na mezde (in druge prihodke) v neoliberalnem obdobju postal sredstvo 

poskusa obnove profitne stopnje. Tudi vprašanje, koliko je bil neoliberalizem uspešen v tem pogledu, 

je kontroverzno. Vendar premišljevanje o tej problematiki presega problemske okvire tega prispevka. 

Enako velja za problematiko financializacije in za teoretske spore o njenem statusu kot reakciji na padec 

profitne stopnje v proizvodnem sektorju.

Shematsko poenostavljeno, nekaj pripomb o državi v kapitalizmu: kolikor je kapitalizem prevladujoči 

način proizvajanja, toliko država lastno reprodukcijo veže na davčne prihodke, ki so odvisni od uspešnega 

nadaljevanja akumulacije. Država v kapitalizmu mora že po tem merilu, če ne po drugih, strukturno do 

določene mere delovati kot kapitalistična. Celó kadar so nekatere njene institucije branik proti zahtevam 

posameznih enot kapitala ali institucionalizirane posledice relativnih zgodovinskih uspehov razrednega 

boja v korist dela, se te funkcije ne smejo vmešavati v procese uspešne akumulacije kapitala v celoti. To 

pomeni, da rast delavskih mezd niti v razmerah »keynesovske« države blaginje ni smela ogrožati profita 

ali prekoračiti stopnje rasti delovne produktivnosti. V trenutku, ko s tega gledišča »keynesovski« režim 

ni bil več funkcionalen, je kapital zagnal politično ofenzivo, da bi se restrukturiral v smeri neoliberaliza-

cije. Poleg tega deluje kapitalistična država tudi kot poslednja disciplinska instanca in represivni aparat pri 

zaščiti obstoječih družbenih odnosov (predvsem kot jamstvo za lastniške pravice), ko le-te ogroža organi-

zirano delavstvo. V neoliberalnem obdobju zato pričamo umiku države iz sfere nepoblagovljenih socialnih 

storitev, vzporedno pa rastejo njene disciplinske funkcije, še zlasti v kriznih razmerah. Aktivna vloga države 

pri ohranjanju ugodnih razmer za akumulacijo kapitala spodbija neoliberalne teze o minimalni pasivni 

državi kot za kapital najbolj zaželeni obliki države. Toda intervencionistična država za kapitalizem ni ne  

12

13
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in tržno distribucijo v zameno za denar) oziroma njihovo rezanje, fleksibiliza-
cija odnosov na trgu dela v korist kapitala in prekarizacija položaja delavcev 
so mehanizmi za ponovno, neposredno vkleščenost mezdnega dela s kapita-
lom kot posrednikom v dostopu do proizvajalnih in življenjskih sredstev. Re-
produkcija obstoja mezdnega dela se v neoliberalnem obdobju znova giblje h 
globlji vpetosti v krogotok reprodukcije kapitala. Rast stopnje nezaposlenosti 
ima pri tem pomembno disciplinsko vlogo, kot mehanizem pritiska na mezde 
(vendar tudi kot rezerva za potrebe bodoče akumulacije). Prožnejša delovna 
zakonodaja in neoliberalne spremembe na področju delovnih razmer v nekoč 
privilegiranih »srednjerazrednih« sektorjih zagotavljajo, da grožnja padca 
med odvečno prebivalstvo pomeni realno nevarnost za vsakogar, ki se upira 
(ali ki se ne more) podrediti potrebam reprodukcije kapitala. Prekarizacija je 
zgolj drugo ime in pojavna oblika prisiljevanja širokih slojev prebivalstva v 
smeri globlje in celovitejše proletarizacije, v pomenu, kot je Marx definiral 
položaj in usodo proletariata v kapitalističnem načinu proizvajanja: biti brez 
lastnih proizvajalnih sredstev in zaradi tega biti prisiljen živeti od prodaje svo-
je delovne sile kapitalu. Medtem ko se je zdelo, da je vzpon »države blagin- 
je« zaviral pot v smeri progresivnega povečevanja relativne avtonomije dela 
od kapitala, je neoliberalna reakcija vnovič potrdila in poglobila strukturno 
heterenomijo mezdnega dela v kapitalizmu.

PROIZVODNI PROCES: 
FORMALNA IN REALNA SUBSUMPCIJA

Karl Polany je trg dela poimenoval za »najmočnejšo od vseh modernih in-
stitucij«,14 saj se druge ne morejo primerjati z njegovimi »vseobsegajočimi 
učinki«. Mezdni delavci kot lastniki svoje delovne sile z njo svobodno razpo-
lagajo. Toda uspešna realizacija te svobode na trgu dela, kjer so postavljeni v 
tekmovalni odnos z vsemi drugimi pripadniki lastnega razreda, pomeni vsto-
panje v pogodbeni odnos, s katerim prepuščajo pravico kapitalu, da razpolaga 
z njihovo lastno delovno silo za pogodbeno določen čas. Svobodno razpola-

keynesovska ne neoliberalna anomalija. Marx je v poglavju o prvotni akumulaciji poudaril odločilno vlogo 

države pri ustvarjanju množic ljudi brez dostopa do proizvajalnih sredstev, in sicer kot pogoj za sámo 

možnost kapitalističnega načina proizvajanja. Aktivno vlogo države pri ustvarjanju in ohranjanju trga dela 

je pozneje poudarjal tudi Karl Polanyi. Gl. njegovo delo Velika preobrazba: politički i ekonomski izvori našeg 

vremena, Zagreb, 1999.

Prav tam, str 107.14
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ganje z lastno delovno silo se tako realizira kot podrejanje vladavini kapitala. 
To je formula za kapitalizem značilne inverzije formalne svobode mezdnega 
dela v njegovo dejansko nesvobodo.

S tem ko delavec proda svojo delovno silo kapitalu, vstopa v proizvodni 
proces, v katerem se znova poveže s proizvajalnimi sredstvi, ki pa so kapitalis-
tova last. V tem procesu se tudi sam preobraža v funkcijo in obliko kapitala – 
variabilni kapital, ki v obliki končnega proizvoda predaja kapitalistu vred-
nost, ki jo je ustvaril sam s svojim delom. Delo mezdnega delavca je tako 
podrejeno procesu proizvajanja kapitala. Kapitalist se pojavlja kot organiza-
tor in dirigent proizvodnega procesa, v katerega vstopajo proizvajalna sred-
stva in delovna sila. Kapitalist oboje kupuje na trgu in ju spaja v proizvod-
nem procesu, z upanjem, da se bo čas, v katerem razpolaga z delovno silo 
delavcev, odražal v količini blaga, ki bo imela višjo objektivno vrednost od 
tiste, za katero je plačal pri nakupu proizvajalnih sredstev in delovne sile.  
V tem primeru, če blago kot rezultat delovnega procesa uspe prodati po njegovi 
polni vrednosti (za potrebe argumentacije predpostavljamo, da se blago pro-
daja po njegovi vrednosti), bo realizirana vrednost v obliki denarja kvantita-
tivno presegla vsoto denarja, s katero je vstopil v proizvodni proces.15 Razlika 
med tema dvema denarnima vsotama je denarni izraz in ekvivalent presežne 
vrednosti, ki jo je proizvedel delavec, kapital pa si jo je prilastil. Povečanje 
denarnega zneska od količine denarja D do količine denarja D’, med kate-
rima je umeščena proizvodnja, je spekulativna stava kapitalističnega načina 
proizvajanja in je edini smoter proizvajanja samega. Delavci, surovine, stroji 
in značilnosti končnih proizvodov so za kapitalista samo nujne oblike meta-
morfoze obtoka samooplajevalne vrednosti, izražene v formuli D-B-D’, in 
služijo samo njej. Proizvodni cikel, ki se ne konča s povečanjem vrednosti v 
obliki denarja, je z vidika kapitala neuspešen, ne glede na uporabno vrednost 
posameznega proizvoda ali družbene potrebe po njem. To je edina »etika« in 
racionalnost kapitala, njegova temeljna pogonska sila. Končna oblika in vrsta 
blaga, njegova okoljska in zdravstvena koristnost ali škodljivost, družbena 
racionalnost ali iracionalnost pri rabi tehnologije, surovin in delovne sile za 
njegovo proizvodnjo imajo z vidika kapitala drugorazredni pomen. Vsa ta 
vprašanja izhajajo iz problematike uporabne vrednosti, edini interes kapitala 
pa je menjalna vrednost proizvedenega blaga. Njegova uporabna vrednost je 

Po tem poenostavljenem prikazu bi tudi fiksni kapital (stavbe, stroji itn.) prenesel svojo polno vrednost 

na končne proizvode v enem proizvodnem ciklu. Seveda to empirično ne drži niti za manufakturo, kaj 

šele za industrijsko proizvodnjo. Toda v kontekstu te razprave to niti ni bistven problem. Za Marxov 

prikaz problematike gl. Kapital I, str. 342–349 [v slov. izdaji, str. 571–583].

15
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za kapital pomembna le, v kolikor blago obstaja za nekoga drugega, ki je zanj 
pripravljen plačati.

Proizvodni proces prinaša številna tveganja za kapital. Negotovost realizacije 
v blagu objektivirane presežne vrednosti, ki se vrši s prodajo blaga na tržišču, 
je zadnja ovira. Da bi sploh prišlo do realizacije, mora kapital že zagotoviti, 
da vrednost, ki jo delavec ustvarja v proizvodnem procesu, presega vrednost 
njegove delovne sile, torej količino denarja, ki jo je porabil zanjo, kar pa ni 
samoumevno. V zametkih kapitalističnega proizvodnega načina, ko so bili mez- 
dni delavci večinoma nekdanji samostojni kmetje, ki so jih agrarni kapita-
listi kupovali za delo na svojih poljih, ali nekdanji samostojni rokodelci ali 
obrtniki, se sam proizvodni proces po svojih tehničnih značilnostih ni raz-
likoval od predkapitalističnega. Podaljšanje delavnika je bilo glavno orodje, s 
katerim je kapital razpolagal pri iztrženju presežne vrednosti.16 Marx ta stadij 
podrejanja dela kapitalu imenuje formalno podrejanje ali formalna subsump-
cija.17 To je »splošna oblika vsakega kapitalističnega proizvodnega procesa,«18 
njena značilnost je »odnos nadrejenosti in podrejenosti v proizvodnem procesu, 
[ki] nadomešča prejšnjo samostojnost v proizvodnem procesu.«19 Dejstvo, da se 
proizvodne tehnike in tehnologije niso bistveno razlikovale od manufakturnih, 
je v primerjavi s poznejšimi standardi pomenilo razmeroma visoko stopnjo 
nadzora delavcev nad delovnim procesom. Poleg naravnih meja možnega 
podaljševanja delavnika je to za kapital predstavljalo ključno oviro pri priza-
devanjih za čim večje črpanje presežne vrednosti. Toda že formalna podrejenost 
ustvarja lastne disciplinske učinke, zunanje in ponotranjene, pri čemer slednji 
segajo vse do transformacije subjektivnosti delavcev:

»[V primerjavi s] samostojnim obrtnikom, ki dela za neznane stranke, se 
povečuje kontinuiteta [dela] delavca, ki dela za kapitalista. Njegovega dela ne 
opredeljujejo naključne potrebe posameznih strank, temveč zgolj potreba eks-
ploatacije kapitala, ki ga zaposluje. Če njegovo delo primerjamo s suženjskim, 

Presežno vrednost, doseženo s podaljševanjem delavnika in povečevanjem intenzivnosti dela, Marx po-

imenuje absolutna presežna vrednost. Značilna je za stadij formalne podreditve dela kapitalu. Gl. Rezul-

tati neposrednog procesa proizvodnje, str. 48. Problematiki relativne presežne vrednosti se na tem mestu ne 

moremo obširneje posvetiti. Za Marxov prikaz gl. Kapital I, str. 281–288, 447–469 [v slov. izdaji, str. 

355–367, 601–629]. Michael Lebowitz je podal pomembno in daljnosežno revizijo te problematike, 

ki temelji na odstranitvi nekaterih metodološko in ekspozicijsko pogojenih predpostavk iz Marxovega 

prikaza v 1. zv. Kapitala. Gl. Lebowitz, Beyond Capital.

Marx, Rezultati neposrednog procesa proizvodnje, str. 46–49, 51–60.

Prav tam, str. 46 (izvirni poudarek).

Prav tam, str. 54 (izvirni poudarek).

16

17
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ugotovimo, da je produktivnejše, ker je intenzivnejše. Medtem ko delo sužnja 
žene le zunanji strah, vendar ne za lastni obstoj, saj ta ni v njegovih rokah, obe-
nem pa mu je vendarle zagotovljen, svobodnega delavca ženejo njegove lastne 
potrebe. Zaradi zavesti (ali raje predstave) o svobodni samoopredelitvi, svobodi, 
je en delavec mnogo boljši od drugega, s tem pa [je] povezan čut za odgovor-
nost: kajti on, kot vsak prodajalec blaga [blago je tu delovna sila – op. S. Ć.], je 
odgovoren za blago, ki ga ponuja in ki mora dosegati določeno kakovost, sicer 
ga drugi prodajalci iste vrste blaga izrinejo s tržišča. Kontinuiteta odnosa sužnja 
in sužnjelastnika je odnos, v katerem se sužnja zadržuje z neposredno prisilo. 
Nasprotno pa jo mora svobodni delavec vzdrževati sam, saj sta njegovo preživetje 
in preživetje njegove družine odvisna od nenehnega obnavljanja lastne delovne 
sile za kapitalista.«20

Realna podreditev dela kapitalu se razvija na osnovi formalne podreditve.  
S  ciljem povečevanja delovne produktivnosti kapital začenja posegati v delovni  
proces: reorganizira ga in transformra, uvaja nove delitve dela in – nad določeno  
velikostjo enote kapitala – začenja mobilizirati in instrumentalizirati vse raz-
položljive znanstvene in tehnološke možnosti danega razvojnega zgodovin- 
skega trenutka. Delovni proces se postopoma popolnoma revolucionira in  
čedalje bolj oddaljuje od tradicionalnih oblik, ki jih je kapital podedoval in si 
jih formalno podredil. Z realno podreditvijo »[se] je kapitalistični proizvod-
ni način izoblikoval kot proizvodni način sui generis«,21 osvobodil se je vsake 
podobnosti z manufakturno proizvodnjo. Kapital postane pogonska sila rasti 
družbenih proizvajalnih sil. V svoji težnji po čim večji presežni vrednosti in 
v neprestanem konkurenčnem boju z drugimi enotami kapitala revolucionira 
vsak vidik delovnega procesa. Razbija delitve in samozadostnost starih obrti, 
delo vse večjega števila posameznikov vpenja v odnos čedalje ožjega sodelovanja 
in medsebojne odvisnosti. S koncentracijo in koordinacijo njihovega dela pod 
narekom kapitala in imperativom rasti produktivnosti postaja družbeno delo v 
dotlej nepredstavljivi razsežnosti. Kapitalistična tovarna postane mesto, kjer se 
stroji in surovine – rezultati dela številnih inženirjev, fizikov in kemikov, rudar-
jev, kmetov in mezdnih delavcev – seštevajo z neposrednim delom druge skupine 
mezdnih delavcev v enoten in koordiniran proizvodni proces. Čeprav je končni 
proizvod objektiviran rezultat celotnega vloženega dela vseh teh proizvajalcev, 
je njegov družbeni značaj zaradi specifične narave kapitalističnega načina proiz-
vajanja mistificiran,22 kaže se kot svojskost kapitala. Kapital nasproti vsakemu 

Prav tam, str. 57 (izvirni poudarek).

Prav tam, str. 60 (izvirni poudarek).

Gl. prav tam, str. 76–82.

20
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posameznemu delavcu nastopa kot kupec, ki njegovo delovno silo zaposluje v 
kombinaciji s proizvajalnimi sredstvi, ki so kapitalistova last. Cilj, uporabljene 
tehnike in intenzivnost dela prav tako določa kapital, pripadajo pa mu še končni 
proizvodi dela. Skladno s tem se pojavljajo kot »način obstajanja kapitala, torej 
kot nekaj, kar so kapitalisti zagnali neodvisno od delavcev. Kakor se družbeni 
značaj njihovega lastnega dela prikazuje kot kapitalističen, kot pripadajoč tem 
proizvodnim razmeram neodvisno od delavcev, tako se kot kapitalistično še 
toliko bolj prikazuje tudi družbeno delo, ki obsega pogoje za proizvodnjo kot 
skupne pogoje za proizvodnjo, pogoje za kombinirano delo.«23

V odnosu do delavcev privzema kapital obliko personifikacije družbenega 
dela, saj so njegove objektivacije – proizvajalna sredstva – postavljene nasproti 
delavcu kot zunanja sila, ki jo je mobiliziral kapital. Mobilizacija rezultatov 
družbenega dela kot orodij za prevlado nad delavci, ki je konstitutivna za kapi-
talizem, se najbolj odraža v vlogi strojev v kapitalistični proizvodnji. Uvedeni so 
bili zaradi dviga delovne produktivnosti; zagotavljajo večjo količino izdelkov na 
posameznega delavca. Načeloma bi sicer omogočali pomembno razbremenitev 
delavcev in skrajšanje delavnika, brez negativnih posledic za količino skupnega 
proizvoda. Toda ker je v njih objektivirano minulo družbeno delo last kapi-
tala, postaja še sredstvo za udejanjanje interesov kapitala: namesto enakomerne 
razbremenitve vseh delavcev jih del izloči iz proizvodnje in obsodi na brez-
poselnost, drugi del pa podredi imperativu realizacije polne vrednosti kapitala, 
porabljenega na stroj, še pred grožnjo devalvacije (zaradi nove, zmogljivejše 
generacije strojev). V kapitalistični proizvodnji stroji ne delujejo samo kot kon-
stantni (in fiksni) kapital, temveč popolnoma reproducirajo in v celoti razgal-
jajo logiko reprodukcije kapitala kot dominacijo mrtvega dela nad živim. 

Realna podreditev dela kapitalu doseže logični in zgodovinski vrhunec v vse-
splošni uporabi strojev v proizvodnji. Za realno podreditev značilna atomiza-
cija dela na vse enostavnejša, ponavljajoča se opravila v prvi tretjini 20. stoletja 
je kapitalistično delo v številnih proizvodnih sektorjih nazadnje zvedla na de- 
lo za tekočim trakom.24 Tayloristična logika atomizacije delovnega procesa ven-
darle predstavlja inherentni ideal kapitalistične proizvodnje in k njemu logič- 
no gravitira, tudi če v kakem sektorju ni realizirana v celoti (ali je zaradi tehno-
loških in družbenih specifičnosti vrste dela ni mogoče povsem udejanjiti).25

Prav tam, str. 77 (izvirni poudarek).

Bravermanovo delo Rad i monopolistički kapital je klasičen prikaz problematike taylorizacije. Gl. Harvey 

Braverman, Rad i monopolistički kapital: degradacija rada u dvadesetom stoljeću, Zagreb, 1983.

V skoraj 40-letnem obravnavanju Bravermanove knjige je bila teza o deskillingu žarišče najtrdovratnejših 

teoretskih kontroverz, ki odmevajo še danes. Še posebej v 80. in 90. letih je mnogo avtorjev pohitelo in 

23

24
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Realna podreditev dela kapitalu pa zajema tudi proces progresivne intelek-
tualne razlastitve delavcev. Pri formalni podreditvi so v jedru relevantnega 
znanja o delovnem procesu še vedno podedovane obrtne metode in tehnike 
dela. Pomembna stopnja v postopni izgubi nadzora delavcev nad delovnim 
procesom se zgodi, ko si to znanje prisvoji kapital, ko se znanje razdrobi in 
razgradi na enostavne in – s stališča delavca – izolirane delovne naloge. Vpo-
gled v delovni proces kot funkcionalno celoto postaja čedalje bolj monopol 
kapitala.26 Delavec postaja vedno bolj zamenljiv izvedbeni instrument izo-
liranih, mehaničnih, časovno normiranih in s strani kapitala definiranih opera- 
cij. Podobno kot v primeru družbenega dela privzemajo znanje o delovnem 
procesu in odločitve o načinu njegove uporabe za delavca obliko zunanje 
sile, personificirane v kapitalu. Prvotna akumulacija je proizvedla populacijo 
mezdnih delavcev, in sicer v procesu njihove nasilne ločitve od proizvajalnih 
sredstev. Kolikor so znanja o delovnem procesu »nematerialna«, vendar ma-
terialno pogojena oblika proizvajalnih sil, ki v predkapitalistični proizvodnji 
praviloma pomeni monopol neposrednih proizvajalcev, toliko realna pod-
reditev kapitalu in intelektualna razlastitev27 replicirata in poglabljata logiko, 
ki jo je sprožila prvotna akumulacija. V stroju akumulirano družbeno znanje 
in tehnološke kompetence s tem privzemajo materialno, konkretno obliko 
sile, ki je za delavca zunanja in ji je podrejen.28 Z vsesplošnim uvajanjem stro-
jev v proizvodnjo in odvisno od stopnje avtomatizacije delovnega procesa 
postaja delavec vedno bolj zamenljiv privesek stroja. Heteronomni značaj dela 

govorilo o koncu taylorizma. V »toyotaizmu« so prepoznali novo, bolj demokratično, participativno alter-

nativo in izziv proti hegemoniji Taylorjevih »načel znanstvenega menedžmenta« in njihovih (pogosto prikri-

tih) izvedenk. Za teoretsko natančno in empirično dobro podprto kritiko teh tendenc v kontekstu vzpona 

apologetskih teorij »nove ekonomije« v 90. letih gl. Tony Smith, Technology and Capital in the Age of Lean 

Production: A Marxian Critique of the »New Economy«, New York, 2000.

Tudi tu gre za inherentne splošne tendence kapitalističnega proizvodnega načina v realni podreditvi dela 

kapitalu. Njihova stopnja empirične realizacije lahko variira iz različnih razlogov. Najpopolneje se udejan-

jajo v »fordistični« tovarni. Toda, kot je pokazal že Braverman, ne ustavijo se niti pred vrati »srednjeraz-

rednih« poklicev, kot je pisarniško delo. Tony Smith navaja podatke, ki dokazujejo enake tendence tudi 

v sodobnem storitvenem sektorju (npr. klicni centri), čeprav tam privzemajo nekoliko drugačno obliko, 

odvisno od značilnosti posamezne storitvene dejavnosti.

Vključujoč devalvacijo obrtnih znanj vse do ravni suboptimalnosti glede na novi standard, ki ga vsiljuje 

strojna proizvodnja.

Značilnosti, ki so tu po skrajšani formuli pripisane »stroju«, so se zgodovinsko celovito udejanjile v 

ogromni mašineriji fordistične tovarne, ki jo je treba, kot že rečeno, razumeti kot udejanjenje inherentne 

logike kapitalističnega proizvodnega načina, ne pa kot kontingentni premik ali izjemo.

26

27

28
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v kapitalistični proizvodnji takó z vsesplošnim uvajanjem strojev v delovni 
proces doseže točko svoje polne empirične uresničitve in poglobitve vse do 
razvrednotenja prispevka živega dela, njegove prilagoditve ponavljajočemu se 
ritmu in poneumljajočemu avtomatizmu stroja. Delo pod diktatom stroja (ki 
je podaljšek in tehnološka realizacija diktata kapitala) je obenem disciplinska 
utopija o popolnem nadzoru kapitala nad delovnim procesom, je instrument 
njene uresničitve.29 

Dokončna realna podreditev dela kapitalu se zaključi z razgradnjo človeških 
proizvajalnih sil in potencialov. Delavec je oropan vsake avtonomije in mož-
nosti, da bi oblikoval proces, katerega edina funkcija je nenehno samoopla-
jevanje kapitala. S tem ko je podvržen despotstvu strojev, ki predstavljajo mobi-
lizacijo dosežkov minulega družbenega dela s ciljem širitve kapitala, je tudi sam 
reduciran na funkcionalno integriran moment kapitala. Objektivirana vred-
nost, ki jo ustvarja s svojim delom, preide v roke kapitala in vstopi v nov proiz-
vodni cikel, kjer v odnosu do delavca spet nastopa kot tuja, despotska sila.

Medtem ko strojno delo »do skrajnosti utruja živčni sistem, duší hkrati 
mnogostransko igro mišic in zasega vse svobodno telesno in duševno delovan-
je. Celó olajšanje dela se sprevrže v sredstvo za mučenje, saj stroj ne odvzema 
delavcu dela, pač pa njegovemu delu vsebino. Vsej kapitalistični produkciji, v 
kolikor ni samo delovni proces, temveč tudi proces večanja kapitala, je skupno, 
da ne gospoduje delavec nad delovnimi sredstvi, ampak nasprotno, delovna 
sredstva gospodujejo nad delavcem, toda šele s strojnim sistemom postane ta 
narobe svet tehnično zaznavna stvarnost. Ko se delovno sredstvo spremeni v 
avtomat, nastopa med delovnim procesom nasproti delavcu kot kapital, kot 
mrtvo telo, ki obvladuje živo delovno silo in jo izžema.

Ločitev umskih sil produkcijskega procesa od ročnega dela in njihova spre-
memba v sile kapitala, ki gospodujejo nad delom, se dovrši [...] v veliki indus-

Kritike tehnologije ali »tehnike« in »industrijske civilizacije«, ki obravnavajo dehumanizirajočo razvredno-

tenje dela, človeških proizvajalnih zmožnosti in/ali subjektivnosti, ne zmorejo pa v njih prepoznati logične 

manifestacije inherentnih imperativov kapitalističnega proizvodnega načina, nujno zgrešijo cilj oziroma 

postanejo nadomestna operacija, ki zakriva izostanek kritike kapitalizma kot takega. Toda problem ni tehno-

logija kot taka, ampak družbena forma, ki jo s svojo vpetostjo v kapitalistično teleologijo stremljenja po čim 

večjem profitu nujno privzema. Mešanje enega z drugim ni samo analitični spodrsljaj, ampak lahko pov-

zroča dramatične politične posledice. Heidegger je nazoren primer slepih ulic, v katere lahko zaide takšno 

početje. Glede na njegove filozofsko-poetične mistifikacije in bojda »posvetnejše« umetniške obravnave, kot 

so na primer Chaplinovi Moderni časi, je primer ustreznejšega spoprijemanja s problematiko. Če parafrazi-

ramo Horkheimerja, se merilo relevantnosti glasi takole: Kdor ne želi govoriti o kapitalizmu, naj molči tudi 

o tehnologiji!
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triji, zgrajeni na osnovi strojnega sistema. Specialna spretnost individualnega, 
brezdušnega strojnega delavca je le še postranska malenkost nasproti znanosti, 
ogromnim naravnim silam in masi družbenega dela, ki so utelešene v stroj-
nem sistemu in tvorijo z njim moč ,mojstra‘ (master).«30

Posledice na področju dela so pomemben vidik revolucionarnega preure-
janja vseh družbenih odnosov, ki jih spremlja vzpon in širjenje kapitalističnega 
načina proizvajanja. Spadajo k osrednjim pojavom zmagovalnega pohoda 
»kreativne destrukcije«, med katerim je kapitalizem pometel s starimi odnosi ali 
jih podredil logiki svoje lastne reprodukcije. Kanonsko formulacijo obsežnosti 
in travmatične intenzivnosti tega procesa je Marx podal v Komunističnem 
manifestu:

»Povsod, kjerkoli je zagospodovalo, je zrušilo fevdalne, patriarhalne in idi- 
lične razmere. Neusmiljeno je potrgalo pisane fevdalne vezi, ki so vezale človeka 
na ,prirojenega‘ predstojnika. Razen golega interesa, brezčutnega ,plačila v go- 
tovini‘ ni pustila buržoazija nobene vezi med ljudmi. Pobožno sanjarstvo, 
viteško navdušenje, malomeščansko sentimentalnost je vtopila v ledenohlad-
ni vodi sebičnega preračunjenja. Iz osebnega dostojanstva je naredila menjal-
no vrednost in neštevilne skrbno zapisane in trdo pridobljene svoboščine je 
nadomestila z eno brezvestno trgovsko svobodo. Skratka, v verske in politične 
iluzije zavito izkoriščanje je izpremenila v izkoriščanje, očitno, direktno, brez 
sramežljivosti.

Buržoazija je ponižala stanove, na koje je ljudstvo zrlo spoštljivo in s pobožno 
bojaznijo. Zdravnika, jurista, duhovnika, poeta, znanstvenika je izpremenila 
v plačanega mezdnega delavca. Buržoazija je strgala z rodbinskega razmerja 
ganljivo-sentimentalno tenčico in ga izpremenila v golo denarno razmerje.

[...] Vse stanovitno spuhti in vse sveto je izpostavljeno oskrumbi [...].«31

S širitvijo kapitalizma postaja centralni mehanizem podružabljanja vse bolj 
tržna menjava. Stare spone razpadajo in se ponovno vežejo v anonimno de-
narno zvezo. V sferah človekovega delovanja, ki jih zajema in poblagovlja, se 
kapital vsiljuje kot univerzalni posrednik in na mesto avtonomne logike polja 
postavlja heteronomno teleologijo profitnega motiva.

Toda ta proces se ni odvijal brez trenj in odporov. Z gledišča prebivalstva, 
ki ga je zajel, identificira Marxov opis iz Manifesta zlasti travmatično jedro, 
okrog katerega so se formirali najrazličnejši projekti političnega nasprotovanja 
in družbenih protimodelov (tudi pred in po Marxovi intervenciji). Ti projekti,  

Marx, Kapital I, str. 374–375 [v slov. izdaji, str. 478].

Karl Marx in Friedrich Engels, Komunistični manifest, Založba časopisa Naprej!, Idrija, 1908, str. 11 

(www.dlib.si).
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seveda odvisno od razrednih in ideoloških stališč protagonistov, sestavljajo 
spekter, ki se je raztezal od restavracijskih teženj fevdalne reakcije do revolu-
cionarnega delavskega gibanja, h kateremu je pripomogel tudi sam Manifest.32 
S tem zgodovinopisjem pa se tu ne bom podrobno ali neposredno ukvarjal, saj 
se bom v nadaljevanju posvetil problematiki, ki se je praviloma ne obravnava 
v kontekstu vzpostavljanja kapitalističnega načina proizvajanja, še manj pa v 
navezavi na vprašanje podrejenega dela ali v navezavi na problematiko norma-
tivnega utemeljevanja umetnosti kot avtonomnega področja.

Teza tega članka je, da vzpostavitev estetskega kot avtonomne sfere pomeni  
vzneseno, a zakrito reakcijo na vzpon heteronomne logike kapitala do domi-
nantnega položaja v širokem razponu družbenih sfer in odnosov. Po takem 
branju samovzpostavitev avtonomije umetnosti na osnovi programsko raz-
ločnega odmika od vsake eksogene problematike in normativnosti ni zavr-
nitev te teze, ampak postane njena implicitna potrditev. Kot bomo pokazali, 
osrednje točke normativne vsebine estetske teorije, ki je umetnost utemeljila 
kot avtonomno sfero, polemično zrcalijo značilnosti kapitalu podrejenega dela 
in blagovne forme, in sicer v obliki njihove neposredne normativne inverzije.

AVTONOMNA UMETNOST, HETERONOMNO DELO

»Avtonomije umetnosti si ni mogoče predstavljati 
brez prikrivanja dela«.

Pojem umetnosti je šele v 18. stoletju začel zajemati fenomene, kot so 
književnost, glasba, slikarstvo in arhitektura, v krovni naziv, ki je te prakse 
jasno razločil od vseh drugih človeških dejavnosti in ki jim je pripisal skupne 
značilnosti in logiko. »Različne umetnosti so osvobojene svojih vezi z življen-
jem, dojete so kot razpoložljiva celota [...]; toda ta celota je kot kraljestvo 
nenamenskega ustvarjanja in brezinteresne [všečnosti] postavljena nasproti 
življenju družbe.«33 V tem procesu izolacije umetnostnih praks in njihove 

32



33

V 3. pogl. Komunističnega manifesta Marx in Engels polemično obračunavata z nekaterimi od naštetih 

konkurenčnih modelov: s fevdalističnim socializmom, malomeščanskim socializmom, nemškim ali »res-

ničnim« socializmom itn.; gl. prav tam, str. 32–30.

Theodor W. Adorno, Versuch über Wagner, München – Zürich, 1964, str. 88; nav. v: Peter Bürger, Teorija 

Avangarde, Zagreb, 2007, str. 47.

H. Kuhn, »Ästhetik«, v: Das Fischer Lexikon, Literatur 2/1, ur. W.-H. Friedrich – W. Killy, Frankfurt, 

1965, str. 52–53; nav. v: Bürger, Teorija Avangarde, str. 56.
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vključitve v zasebno in avtonomno področje z lastnimi zakoni ima ključno  
vlogo Kantovo pojmovanje estetskega presojanja kot brezinteresne všečnosti. 
Kot pravi Peter Bürger: »Šele z vzpostavitvijo estetike kot samostojnega 
področja filozofskega spoznanja se razvije pojmovanje umetnosti, ki je sprožilo 
izločitev umetniškega ustvarjanja iz življenjske totalitete družbenih dejavnosti, 
kateri se abstraktno zoperstavlja.«34

Toda opredeljevanje umetnostnega odnosa s totaliteto družbenih dejavnos-
ti kot abstraktno zoperstavljanje je tudi sámo zgodovinsko in družbeno ab-
straktno. Šele Kantova opredelitev pojma interesa v povezavi z močjo hotenja 
je Bürgerju omogočila zgodovinsko konkretnejše identificiranje totalitete 
družbenih dejavnosti, po kateri se estetsko utemeljuje kot sfera brezinteresne 
všečnosti: »Če je moč hotenja tista človeška sposobnost, ki na strani subjekta 
omogoča družbo, utemeljeno na načelu maksimizacije profita, potem Kantovo 
osnovno načelo opisuje tudi umetniško svobodo nasproti prisilam nastajajoče 
meščansko-kapitalistične družbe. Estetsko je pojmovano kot področje, izvzeto 
iz načela maksimizacije profita, ki vlada na vseh področjih življenja.«35 

Bürgerjev sklep je morda videti prenagljen, a razloček med interesnim in 
brezinteresnim je za Kanta le abstraktno pojmovno izhodišče za izpeljevanje 
normativnih določil, ki merila za presojanje o »resnični« umetnosti umeščajo 
na konkretnejšo raven, v odnos neposrednega nasprotja mezdnemu delu: »[...] 
lepe umetnosti morajo biti namreč v dvojnem pomenu svobodne umetnosti 
– tako v pomenu, da ne smejo biti delo, tako kot mezdni posel, čigar ve-
likost je mogoče presojati, izsiliti ali plačati glede na določeno merilo, kakor 
tudi v pomenu, da je čud sicer zaposlena, a je hkrati tudi, ne da bi bila us-
merjena h kakemu drugemu smotru (neodvisno od mezde), zadovoljena in 
poživljena.«36 

Stroga normativna merila, ki na tem mestu določajo umetnost, izhajajo 
neposredno iz procesa njenega proizvajanja. V eksplicitnem nasprotju z mezd-
nim delom je umetniško delo svobodno. Zanj je značilna nezmožnost njegove 
kvantifikacije ali vrednotenja po nekem zunanjem merilu. Ustvarjanje umet-
nine ni mogoče izsiliti ali spodbuditi z denarjem. Ustvarjalni proces je osvobo-
jen tegob, zunanjih prisil, potreb ali diktatov, je samostojen in samozadosten 
izvor zadovoljstva, ne pričakuje drugih koristi ali nagrad. Pomeni potrditev 
ustvarjalčeve osebne avtonomije, ki ni omejena z zunanjimi cilji ali tujo voljo. 
Skladno s tem so umetnine lahko samo objekti, z nastajanjem in oblikovan-

Prav tam, str. 56.

Prav tam, str. 56–75.

Immanuel Kant, Kritika razsodne moči, Ljubljana, 1999, str. 207–208.
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jem katerih upravlja iz notranjih, avtonomnih ustvarjalčevih pobud izhajajoča 
nujnost. Samo predmeti, osvobojeni vsake pragmatične in ekonomske kalku-
lacije, a tudi funkcije, lahko postanejo estetski objekti – objekti, katerih smisel 
obstajanja se izčrpa v »brezinteresni všečnosti«, ki jo porajajo.

Kantovo normativno estetiko je tako mogoče brez težav prevesti v niz ne-
posrednih negacij značilnosti kapitalističnega delovnega procesa in blagovne 
forme. Nasproti blagu, kateremu je primarna menjalna vrednost (njegov 
izključni namen je denarna menjava), medtem ko je njegova uporabna vred-
nost le nujni pogoj za realizacijo v njem vsebovane vrednosti, estetski objekt 
nima namena zunaj samega sebe in se ne proizvaja zaradi menjave. Blago je 
po definiciji podrejeno zakonu enakovrednosti, ekvivalence; vrednost blaga je 
izražena z določeno vsoto denarja (kot univerzalnim ekvivalentom), in sicer 
glede na družbeno potreben delovni čas, ki ga zahteva njegova izdelava. Nas-
protno pa vrednosti umetniškega dela kot rezultata umetnikovega svobodnega 
ustvarjalnega procesa ni mogoče kvantitativno določiti, denimo s številom 
potrebnih delovnih ur, zato odpade tudi možnost ekvivalentnega razmerja.  
V nasprotju z denarjem kot univerzalnim ekvivalentom, ki vsa blaga veže v 
odnos izmerljivosti in izraža ter »regulira« njihove kvantitativne menjalne 
odnose, predstavlja umetniško delo čisto singularnost, ki je zunaj vseh razmerij 
kvantitativne redukcije in soizmerljivosti. Skladno s tem bi menjava umetnine 
za denar pomenila nasilno redukcijo umetnine na odnos ekvivalence, spreme-
nila bi jo v sredstvo zunanjega interesa, s tem pa bi jo tudi diskvalificirala kot 
umetnino.37 Blago je proizvod specifičnega družbenega odnosa, podjarmljenja 
delavcev heteronomiji kapitala. Nesvoboda mezdnega delavca je konstitutivni 

Seveda bi z dosledno rabo teh meril diskvalificirali skoraj celotno umetniško proizvajanje pred in po 

Kantu (morda bi bilo izvzeto le amatersko začetništvo). Vendar je vprašanje o deskriptivni verodostojno-

sti umetniškega proizvajanja v tem kontekstu nepomembno. Oziroma, prav »utopični« značaj njegovih 

normativnih ambicij omogoča, da ga lahko beremo kot protomodel kapitalističnega proizvajanja. In 

prav ta »utopični« moment je skrivnost njegovega daljnosežnega vpliva na teorijo in samopojmovanje 

umetnostnih praks vse do danes. To seveda ne pomeni, da ni bilo kritičnih odzivov ali odkritega naspro-

tovanja tako v teoriji kot v umetnostnih praksah. Natančnejši pogled na zgodovino teh nasprotovanj 

pa razkriva, da so morala vedno znova izhajati iz »kantovske« normativne estetike kot »ničelne ravni« 

diskurza o umetnosti. Zaradi tega se tudi zgodovina njenih negacij nazadnje izkaže za zgodovino njene 

nadaljne vseprisotnosti (njenim učinkom je mogoče slediti vse do formalističnih koncepcij v dvajsetih 

letih, do avtorjev, kot sta Adorno ali Clement Greenberg). Prostorska omejitev članka ne dopušča, da bi 

se na tem mestu poglobil v to problematiko. Za obravnavo teh tez, razen že navedene Teorije Avangarde, 

gl. Peter Bürger, Zur Kritik der idealistischen Ästhetik, Frankfurt na Majni, 1983, in Paul Mattick, Art in 

its Time: Theories and Practices of Modern Aesthetics, London – New York, 2003.
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vidik vsesplošne blagovne menjave, ki zgodovinsko nastopa s kapitalizmom. 
Njegova delovna sila je tudi sama prisiljena prevzeti blagovno obliko. Delavec 
je že načeloma zamenljiv z drugimi delavci, s širitvijo realne podreditve dela 
kapitalu in z uvajanjem strojev v proizvodnjo pa postaja čedalje bolj tudi funk-
cionalno zamenljiv. Na drugi strani je umetnik, ki je absolutno avtonomen. 
Njegova avtonomija je normativno kodificirana v pojmu genija. Genij,38 kot 
normativni protimodel heteronomnega kapitalističnega dela, je nosilec od-
like singularnosti. Medtem ko proizvod dela mezdnega delavca predstavlja 
lastništvo kapitala in na etiketi nosi njegovo ime, identifikacijo »proizvajalca«, 
pa singularnost sloga in avtoriteta podpisa identificirata umetnika-genija kot 
izključnega duhovnega lastnika dela, ki ga je ustvaril, torej kot svobodni izraz 
lastne avtonomije.39

Kljub vsem kritičnim revizijam in modifikacijam nekaterih postavk Kan-
tove estetike ugotavljamo centralnost mezdnega dela kot negativnega pola, 
v odnosu na katerega se umetnost pozitivno konstituira, tudi pri Schillerju: 
»Glede na to, da je delo kot mezdno delo opredeljeno s protiumetniškimi  
lastnostmi mezdne kulture, ne preseneča, da se prav ígra pojavlja kot utele-
šenje estetskega vzgiba. Ta motiv je najpopolneje obdelan v Schillerjevi Estet-
ski vzgoji človeka na koncu 18. stoletja. Tudi po Schillerju ,naravo naše dobe‘  
definira ,osupljivo nasprotje med sodobnim človeštvom in zgodnejšimi časi, 
še posebej Grki‘. Z razvojem delitve dela se celovita antična človeška oseb-
nost razbije na fragmente, ,tako da je videti, kako človeški razredi v celoti, 
ne samo njihovi posamezniki, razvijajo le del svojih sposobnosti, medtem 
ko preostale, kakor da bi bili zakrneli izrastki, opazimo samo v zabrisanih 
sledeh.«40

Povezava med progresivno delitvijo dela in njegovo fragmentacijo ter s 
tem razgraditvijo človeške subjektivnosti je za Schillerja razločna in vzročna: 
»Človek v svoji večni prikovanosti samo na svoj zasebni košček celote tudi 
samega sebe gradi zgolj kot ulomek in fragment, in ker ima v ušesih nenehno 
le enolični zvok kolesa, ki ga podi naokoli, nikdar ne razvije harmonije svoje 

Tu ni dovolj prostora, da bi se poglobili v ambivalence in protislovja Kantovega odnosa do pojma geni-

ja, ki temeljijo na zavesti o genijevih »iracionalnih nevarnostih«. Gl. Kant, Zur Kritik der idealistischen 

Ästhetik, str. 104–107.

Paul Mattick: »Z umetnikovega gledišča označuje umetnost, kot nase usmerjena dejavnost, nadvlado 

glede na pogoje mezdnega dela, ki predstavljajo usodo večine človeštva v buržoazni družbi« (Art in its 

Time, str. 107). O aristokratskih momentih v Kantovem pojmovanju umetniške svobode kot nasprotja 

mezdnemu delu gl. prav tam, str. 42.

Prav tam, str. 43.
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biti; namesto da bi v svoji naravi izrazil in poudaril ljudskost in človečnost, 
postaja samo slika in prilika svojih poslov, znanja in sposobnosti.«41

V tako opredeljeni problematiki dobe »je naloga umetnosti, kot izraza vzgiba 
za igro, na novo konstituirati razdrobljeno človeško osebo«42 in znova vzpostavi-
ti izgubljeno celoto. Po Kantovi poti Schiller pride do na videz protislovnega 
poskusa »določitve družbene funkcije estetskega«,43 kajti »Kant je poudaril prav 
brezinteresnost estetske sodbe, s tem pa tudi, kot je videti na prvi pogled, im-
plicitno odsotnost funkcije umetnosti. Schiller poskuša dokazati, da je umet-
nost prav zaradi svoje avtonomnosti in ravnodušnosti do neposrednega namena 
zmožna izpolniti nalogo, ki je ni mogoče izpolniti nikjer drugod [...].«44

No, navidezno razhajanje s Kantom lahko beremo tudi kot programsko 
predstavitev prizadevanja, ki je bilo implicitno že v sami utemeljitveni gesti 
avtonomije umetnosti. Če je slednja vse do ravni normativnega določevanja 
umetniškega ustvarjalnega procesa, njegovih objektivnih in subjektivnih 
pogojev in rezultatov, zaznamovana s problematiko mezdnega dela – in to 
v obliki eksplicitne negacije njegovega strukturno heteronomnega značaja in 
tudi vseh posledic za delovni proces, ki izhajajo iz tega –, potem tudi projekt 
vzpostavljanja estetskega kot avtonomne sfere že od začetka zajema zakrito 
družbeno prizadevanje. Kot normativni protimodel mezdnemu delu pomeni 
obliko odziva na njegovo širitev, ki je konstitutivni vidik vzpostavljanja in 
širitve kapitalističnih odnosov. Zahteva po avtonomiji je zato nujno v naspro-
tju z normativnim pragom, ki si ga programsko sama določa, saj je s hetero-
nomijo, ki jo zavrača, vselej že kontaminirana, in sicer kot s pogojem za svojo 
lastno oblikovanje. V osnovi protopolitični vzgib, vsebovan v normativnem 
zavračanju družbene realnosti podrejenega dela, se premesti v transceden-
talno utopično projekcijo v razmerah napredujočega zgodovinskega krčenja 
možnosti za njeno družbeno uresničitev. 

Ideja o avtonomiji umetnosti je zato hkrati kompenzacijska gesta in utopič-
no zatočišče, kjer se oblikuje in hrani ideal »svobodnega dela«.45

Toda zahteva po avtonomiji se je zgodovinsko udejanjala predvsem kot 
vzpostavitev institucije umetnosti in množitev njenih aparatov. Ti so že od 

Friedrich Schiller, O estetskom odgoju čovjeka u nizu pisama, Zagreb, 2006, 6. pismo, str. 38, nav. v: 

Bürger, Teorija Avangarde, str. 59.

Mattick, Art in its Time, str. 43.

Bürger, Teorija Avangarde, str. 58.

Prav tam, str. 58.

Tako Bürger nazadnje zastavlja svoj predlog za nemetafizično definicijo umetnostne prakse. Gl. Kritik 

der idealistischen Ästhetik, str. 112.
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prvega trenutka obsojeni na življenje v senci grožnje, da jih bo posrkal trg 
(vzpostavitev umetnostnega trga in relativno poblagovljenje umetnine sta bili 
dejstvo že v Kantovem času), ali pa na življenje v nelagodnejši in bolj napeti 
simbiozi z državnimi aparati. Zato je zgodovino umetnosti od trenutka nor-
mativne potrditve njene avtonomnosti do danes mogoče brati tudi kot divje 
izmenjavanje strategij na črti kontinuiranega bega naprej, do larpurlartizma 
in raznih formalizmov (ki so bili pogosto zgolj drugo poimenovanje prvega) 
kot logičnih posledic in obrambnih zidov. Obenem pa jo lahko beremo še kot 
vzporedno zgodovino refleksivne problematizacije teh teženj, ki doseže višek, 
ko zgodovinske avantgarde napadejo institucijo umetnosti samo.46 

Umetnostne strategije normativnega poglabljanja zahtev po avtonomiji, vse 
do elitizma formalistične avtarkije (ali avtizma), niso uspele preprečiti svoje 
instrumentalizacije in vpetosti v trg,47 podobno kot tudi zgodovinske avant-
garde niso uspele preprečiti svoje neboleče integracije v institucijo umetnosti, 
s statusom samo še ene pacificirane epizode lastne zgodovine.

Projekt vzpostavljanja avtonomije umetnosti se je torej tudi po imanent-
nih merilih pokazal kot problematičen in protisloven. Z vidika teze o njegovi 
genezi kot premeščenem odzivu na problematiko vpetosti dela v kapital bi 
bil celó uspeh po imanentnih kriterijih le hrbtna plat temeljnega poraza. Ob-
ljuba o svobodnem delu, ki se vnaprej omejuje na ekskluzivno in hermetično 
dodeljeno sfero, bi bila tudi ob popolni uresničitvi postranska glede na 
razsežnost problematike, iz katere izhaja. Ne moremo si privoščiti, da bi kar 
zavrgli normativno afirmacijo ideala svobodnega dela, na kateri sloni projekt 
vzpostavljanja avtonomne estetske sfere. Toda uresničitev te afirmacije na rav-
ni zadanega problema zahteva, da slednjega ne omejujemo na ločeno sfero 
umetnine, ampak da ga posplošimo na družbeno delo v celoti, kar je sinonim 
za njegovo osvoboditev iz podrejenosti kapitalu in diktatu reprodukcije kapi-
tala. Ne glede, kakšno vlogo bo imela umetnost v prihodnosti, je to predvsem 
politična naloga.

Seveda je to osrednja problematika Bürgerjeve Teorije Avangarde.

Nazoren primer je zgodovina sprejemanja del Jacksona Pollocka. Mattick jo izčrpno komentira v Art 

in its Time, str. 152–173.
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Emancipacija sicer res ne poteka prek zastopnikov, zato pa je njen nujni pogoj, 
da delavci tako rekoč zastopajo sami sebe, torej da ne pristajajo na identitete, 
za katere se predpostavlja, da so jim lastne, ampak da si prisvojijo zmožnosti 
izjavljanja, za katere se predpostavlja, da jih ne morejo obvladati, ker so le 
telesa, zmožna izgredov. [...] Razstavljena dela, dokumenti in predavanja 
razstave »Više to nije država …« ne reprezentirajo položaja delavca, namesto 
da bi prepustili svoj prostor njegovemu upornemu glasu in telesu, temveč želijo 
umestiti umetniško in teoretsko prakso kot del tega boja; ne nadomeščajo 
izgreda drugih, sploh pa ne izgreda v galeriji, ampak prispevajo svoj delež 
v skupnem boju.
ROK BENČIN
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ROK BENČIN

OBROBNI ZAPIS 
O UMETNIŠKI 

SOLIDARNOSTI

Kustosovo spremno besedilo k razstavi »Više to nije država o kojoj su pričali moji 
stričevi« se začne s kratkim pregledom zgodovine umetnosti z vidika družbe-
nih pogojev njene produkcije ter njenih lastnih političnih zastavkov.1 »Kratek 
pregled« pravzaprav ni ustrezna formulacija, saj ne gre za akademski povzetek 
raznih možnih stališč, temveč bolj za diagnozo, tipično za uvodne besede k 
manifestom. Pove namreč, tako kot neki dobro znani manifest, kaj je zgodovina 
(umetnosti) doslej vedno bila in kaj je umetnost naredila, da bi to, kar jo je us-
merjalo, postavila kot objekt in pogoj lastne refleksije oziroma prakse. Besedilo 
se torej začne z afirmacijo povezave politika – umetnost, medtem ko ga na dru-
gi strani uokvirja nikalna izjava – ta razstava »ni politična razstava [...]« –, ki 
pa se prav tako razvije v afirmativno: »[...] oziroma je politična toliko, kolikor 
je političen korak posameznika, ki hodi skoznjo.« Produkcijskim odnosom, 
ki pogojujejo tudi produkcijo umetnosti, ter političnim temam in angažmaju 
umetniških praks se torej pridružuje še tretji pomen političnosti umetnosti. Ta 
zgolj implicirana politika je »politika koraka«, koraka skozi prostor, ki objekte, 
ki se znajdejo v njem, povzdigne do naslova »umetniških del«. Če galerijski 
prostor po definiciji ločuje, postavlja objekte, ki se v njem pojavijo, na distanco 
od vseh ostalih objektov, pa korak zanika vsako ločevanje, ko preskoči distanco 
med A in B. Razstava torej zastavlja vprašanje te tretje politike umetnosti, es-
tetske distance, ki se vzpostavlja z namenom, da bi jo prekoračili.

Gre za besedilo Tevža Logarja, kustosa galerije ŠKUC, dosegljivo na http://solidarnost1.wordpress.com/

about/.

1
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Prav koraki so tudi prva stvar, s katero se srečamo ob vstopu na razstavo. 
Čez posnetek korakanja čevljev skozi mestne ulice se izpiše sporočilo »soli-
darnost«, spremno besedilo pa pojasnjuje, da gledamo protest delavk in de-
lavcev v Ljubljani. Eksperimentalni film Solidarnost (vsa dela, ki jih omen-
jam, je prispevala Nika Autor), ponovno obdelavo istoimenskega filma Joyce 
Wieland iz leta 1973, bi lahko označili za tisti objekt, ki morda najbolje 
povzema celotno razstavo. Dvojnost podobe in napisa napoveduje osnovno 
dvojnost njene zastavitve, delitev na »umetniški« in »teoretski« del. Dela, ki 
tematizirajo sodobne oblike kapitalističnega izkoriščanja in z njimi pove-
zane tehnike izključevanja, dopolnjujejo besedila in predavanja, ki se z is- 
timi temami ukvarjajo s teoretskega vidika. Film obenem izpostavlja dvo- 
umnost vloge estetizacije v umetnosti, ki želi biti politična. Namesto trans-
parentov, ki bi nas seznanili s problemi, na katere se odzivajo protestniki, ali 
obrazov, ki naj bi apelirali na občečloveško zmožnost sočutja, kaže tavajoča 
stopala, ki bi lahko bila tudi stopala običajnih sprehajalcev. Kader izolira 
del telesa in obuvalo, da bi ju prikazal v abstraktnem gibanju. Tej zavezniški 
povezavi čiste estetike podobe v gibanju in politične besede v Solidarnos-
ti se pridružuje tudi povsem drugačen, ironični prikaz estetizacije v filmu 
Razglednice, s katerim avtorica kaže, kako medijski pogled s podobnim es-
tetskim dispozitivom prikazovanja »brezobličnih in brezimnih obrisov lju-
di«, kot pravi spremno besedilo, viktimizira ali kriminalizira prosilce za azil. 
Različnim prikazom estetizacije sledijo tudi različne rabe principa ponovne 
obdelave. Za izvirni film Solidarnost bi lahko rekli, da kliče po ponovitvi. 
Da bi umetniški pogled spremljal korake protestirajočih delavcev, mora kot 
delavec korakati tudi sam – koraku pa vedno sledi še en korak, tako kot so 
delavske pravice izborjene vsakič znova. Repeticijski strukturi hoje in dela, v 
kateri se umetniško delo odreče svoji neponovljivosti, se zoperstavijo ironične 
in »nasilne« ponovne obdelave likovnih del slovenskih impresionistov, v kate-
rih subtilne poteze s čopičem nadomestijo zamrznjene podobe krajine, vzete 
iz obmejnih nadzornih kamer. Ponovna obdelava ne ponavlja le tega, kar 
lahko preživi zgolj skozi ponavljanje, temveč tudi to, kar svoje galerijsko mes-
to zavzema prav kot edinstveno in neponovljivo – nacionalni kanon.

Način, kako razstava združuje omenjene dvojnosti, se zoperstavlja tistim 
umetniškim praksam, ki si prizadevajo za ukinitev teh dvojnosti v neposredni 
enotnosti. Teoretsko besedilo je postalo sestavni del sodobne umetnosti, ki 
pogosto temelji na stapljanju razlike med delom in teoretskim razmislekom. 
Ta sicer pomembni postopek, ki pa se velikokrat izteče v hermetični žargon, 
poln aktualnih teoretskih buzzwordov, razbremenjenih konceptualne kon-
sistence, razstava nadomesti s preprosto sopostavitvijo umetniških del, doku-

Impres i je :  K(ra j ) ina  Sloveni je ,  ser i ja  fotograf i j , 
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mentarnih filmov in predavanj, ki jih združuje skupna tema: problematičen 
položaj delavcev, migrantov in azilantov danes, s čimer ohranja tako stro- 
gost teoretskega mišljenja kot raziskavo političnih in ideoloških razsežnosti 
estetskega učinka. Ta sopostavitev pa tudi sebe razume kot del iste situacije 
oziroma kot njen simptom. Sprašuje se, zakaj »je galerija postala institucija, 
kjer se pojavljajo obravnavane teme, ki nenazadnje spadajo na univerzo, 
sindikalna zborovanja, v Državni zbor in v medijski prostor«.

Nelagodje nekaterih kritikov ob teoretski distanci, ki se noče ukiniti v 
metonimičnem drsenju novorečja, značilnega za medije in pogosto tudi za 
svet umetnosti, je komplementarno nelagodju ob estetski distanci, ki jo vz-
postavlja že sam galerijski prostor in ki jo sebi v prid izkoriščajo tudi razstav-
ljena dela. Nelagodje vzbuja že ambivalentnost estetizacije: kot smo videli, 
razstava razkrinkava spektakelsko konstrukcijo podobe azilanta, toda medij-
ske podobe teh ljudi v resnici niso nič bolj brezimne in brezoblične kot koraki 
stopal protestnikov. Iz te dvoumnosti bi lahko sklepali na nujnost priznanja 
sokrivde umetnosti pri postopkih mistifikacije, toda s tem bi izpodkopali 
tudi iskanje možnih oblik umetniške solidarnosti. Tiste umetniške prakse, 
ki skesano ukinjajo estetsko distanco in namesto umetniških del ponuja-
jo neposredne politične intervencije (zanje se je uveljavil naziv »relacijska 
umetnost«2), pa se ne odrečejo skušnjavi, da bi slednje vendarle predstavile 
v galerijskih prostorih. Solidarnost umetniških del tako zamenja solidarnost 
samih umetnikov, ki s tem postanejo bolj etični kot politični.

Skupna točka obeh oblik nelagodja je nelagodje ob reprezentaciji, izraženo 
tudi v eni izmed kritik razstave: »Izgred bi potreboval žive ljudi, ne nji-
hovih posnetih nadomestkov. Ti ohranjajo varno pozicijo umetnostnega 
sistema. Galerijski lokus s tem kaže pričakovano družbeno odgovornost, a 
je hkrati medij, ki ,življenje‘, še vedno, zgolj reprezentira.«3 Politična teo-
rija nadomešča glas prizadetega delavca, umetniške podobe pa njegovo telo;  
obe zastopnici s tem onemogočata razvitje delavčevih lastnih zmožnosti, 
ki bi edine lahko pripeljale tudi do subverzivnega dejanja. Ta kritika, ki 
sicer pravilno ugotavlja, da aktivacija delavcev ne sovpada z njihovim 
ozaveščanjem, v prvi vrsti spregleda enega od poudarkov predavanj, ki so 
želela opozoriti tudi na proletarizacijo kulturnih delavcev. Sodelavci razstave 
tako niso želeli viktimizirati določenih družbenih skupin, torej migrantov 

Prim. Nicolas Bourriaud, Relacijska estetika; postprodukcija: kultura kot scenarij: kako umetnost repro-

gramira sodobni svet, prev. Tanja Lesničar - Pučko, Maska, Ljubljana, 2007.

Petra Kapš, »Podobe in status izrekanja v živo«, Pogledi, št. 19, 28. 9. 2011, dosegljivo na 

http://www.pogledi.si/kritike/podobe-status-izrekanja-v-zivo.
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in azilantov, temveč izpostaviti, da oblastni mehanizmi, ki so jim podvrženi, 
zadevajo tudi »nas«. Toda za našo temo sta pomembnejši vprašanji, kako se 
politična subjektivacija izoblikuje onstran predstavništva in kako naj se po 
analogiji tudi umetnost osvobodi reprezentacije ter se prebije do neposred-
nosti »življenja«.

Po odgovor na prvo vprašanje se lahko obrnemo k Jacquesu Rancièru, 
teoretiku, ki je iz podobnih izhodišč kritiziral svojega učitelja Louisa Althus-
serja. Marksistični znanosti o izkoriščanju, ki zastopa glas izkoriščanih, je 
odgovoril z zgodovinopisno raziskavo o samoemancipacijskih praksah de-
lavcev v 19. stoletju. Toda njegovi sklepi so bili drugačni od pričakovanih: 

»Vsaka subjektivacija je dezidentifikacija, iztrganje naravnosti mesta, kons-
trukcija prostora za subjekt, kjer je lahko vštet kdor koli, ker je to prostor za 
štetje nevštetih, za vzpostavitev razmerja med imeti delež in ne imeti deleža. 
,Proletarska‘ politična subjektivacija […] ni nikakršna oblika ,kulture‘, kolek-
tivnega etosa, ki bi prišel do besede. Ravno nasprotno, je predpostavka mnoštva 
prelomov, ki ločujejo telesa delavcev od njihovega etosa in od njihovega glasu, ki 
naj bi izražal njihovo dušo[.]«4

Emancipacija sicer res ne poteka prek zastopnikov, zato pa je njen nujni 
pogoj, da delavci tako rekoč zastopajo sami sebe, torej da ne pristajajo na 
identitete, za katere se predpostavlja, da so jim lastne, ampak da si prisvojijo 
zmožnosti izjavljanja, za katere se predpostavlja, da jih ne morejo obvladati, 
ker so le telesa, zmožna izgredov. Problem spremljevalnih predavanj razstave 
naj bi bil, da je »v središču obravnave nekdo drug (država, delodajalec, ka-
pital itn.) in ne [delavec] sam«.5 Toda kdo je delavec sam, delavec »v živo«? 
Če ga nočemo s perverznim zunanjim pogledom obravnavati kot žrtev, goli 
produkt mehanizmov izkoriščanja, v katere je vpet, in lažne zavesti, ki si jo 
je o svojih razmerah prisiljen ustvariti, ampak kot subjekt političnega boja, 
potem ga ne spremljamo več z vidika tega, kar naj bi bil, temveč že z vidika 
tega, kar lahko postane. Tudi proletarski jaz je – po sloviti Rimbaudovi for-
muli – vedno drugi. To pa obenem pomeni, da delavec ne more biti tisti 
drugi, ki ga išče radovedni pogled od zunaj, da bi onkraj suhoparnih pos-
netkov in razlag izkoriščanja v živo ugledal telo, ki mu je podvrženo.

Drugo vprašanje zadeva ukinitev reprezentacije kot principa umetniške 
prakse. Ta zahteva je že več kot stoletje skupna mnogim modernim 
umetniškim gibanjem in estetskim teorijam, zato je na njeni podlagi težko 
vpeljevati delitve med njimi. Do specifičnosti posamezne zahteve se lahko 

Jacques Rancière, Nerazumevanje, prev. Jelica Šumič - Riha, Založba ZRC, Ljubljana, 2005, str. 51.

Petra Kapš, »Podobe in status izrekanja v živo«.

4
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prebijemo šele, ko zastavimo vprašanje, kaj nadomesti reprezentacijo ozi-
roma kaj je tista, doslej prikrita realnost, ki naj bi se po zlomu reprezentacije 
končno lahko izrazila. Ko gre za politično umetnost, je vprašanje še posebej 
zapleteno, saj se poziv po ukinitvi reprezentacije sreča z zahtevo po realizmu: 
umetnost naj bi golo posnemanje presegla bodisi zato, da bi se dotaknila re-
alnega, ki ga prikriva ideološka konstrukcija realnosti, bodisi zato, da bi tvo-
rila nove oblike čutnega izkustva in s tem sklenila zavezništvo s političnim 
bojem za reorganizacijo družbenega življenja.

Obe strategiji prekoračujeta estetsko distanco, toda še vedno jo pred-
postavljata kot svoj pogoj, medtem ko mnoge sodobne umetniške prakse 
postavljajo radikalnejšo zahtevo po njeni ukinitvi. Estetska distanca je 
»klasično« politično umetnost hkrati omogočala, saj je odmik od neposredne 
družbene realnosti omogočal razmislek in mnogovrstne oblike čutnega, in 
onemogočala – ob zavedanju, da je umetnost lahko solidarna ali zavezniška 
s političnim bojem, ne more pa ga nadomestiti. Umetnost kot neposredna 
politična intervencija želi odpraviti to, kar omejuje njen učinek. Toda s tem 
tvega, da izgubi kakršen koli učinek. Radikalnejša politična umetnost noče 
več proizvajati »pasivnih« reprezentacijskih objektov, ki naj bi aktivirali 
gledalca, ampak želi neposredno proizvesti politično dejanje. Toda če se to 
dejanje kljub temu umešča v polje umetnosti, še vedno implicira gledalca: 
galerijski prostor tudi takrat, ko teži k samoukinitvi, ko želi prekoračiti svo-
jo distanco do »življenja«, ostaja namenjen pogledu. Toda kakšen pogled 
naj bi pravzaprav spremljal izgred živih ljudi v galeriji? Ali se lahko izogne 
temu, da ostane pasiven – bodisi osupel nad trpečo žrtvijo bodisi uživajoč 
ob njenem imaginarnem maščevanju? Razstavljena dela, dokumenti in pre-
davanja razstave »Više to nije država …« ne reprezentirajo položaja delavca, 
namesto da bi prepustili svoj prostor njegovemu upornemu glasu in telesu, 
temveč želijo umestiti umetniško in teoretsko prakso kot del tega boja; ne 
nadomeščajo izgreda drugih, sploh pa ne izgreda v galeriji, ampak prispevajo 
svoj delež v skupnem boju.
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Razstava  v  Galer i j i  ŠKUC: »Više  to  ni je  država  o  kojoj  su  pr iča l i  moj i  s t r ičev i« : 

(d)robni  zapisk i  o  vprašanju so l idarnost i  in  (pre)ž ivet ja ,  2011.  Foto:  Dejan Habicht
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Sekvenci  i z  dokumentarnega f i lma V deže l i  medvedov,  72’ ,  2012 
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Sodeluje jo :  AIGUL HAKIMOVA, ARMIN SALIHOVIĆ, ESAD KAPIĆ

Kamera :  AIGUL HAKIMOVA, NIKA AUTOR. Montaža :  NIKA AUTOR 

Prevod:  ANITA TOLIĆ, LIDIJA RADOJEVIĆ, MIKLAVŽ KOMELJ,  TANJA VELAGIĆ

Zvok:  MIHA CIGLAR

V DEŽELI MEDVEDOV
DOKUMENTARNI FILM, 72’ ,  2012

( DVD v pr i logi)

Ogromen gradbeni sektor, ki je v Sloveniji zaposloval več kot 70.000 tujih de-
lavcev, se je v letih 2010–2011 popolnoma zlomil, za seboj pustil dolgove, us-
tavljeno gradbeno dejavnost ter izkoriščene in neplačane delavce. Večina zaposle-
nih delavcev (SCT, Vegrad, Primorje itn.) je bila iz nekdanje skupne države, 
predvsem iz Bosne in Hercegovine. Medtem ko je slovenska država nemo opa-
zovala izkoriščane, podplačane, neplačane in ponižane delavce, se je s kopičenjem 
bogastva na eni strani kopičil gnev in odpor na strani izkoriščanih in tistih, ki so 
to izkoriščanje prepoznali kot skupni boj (IWW, SC Rog, aktivisti). Ker so zatajili 
pristojni državni organi, javna občila in širša javnost, je bila samoorganizacija 
delavcev neizbežna. V skupni boj za enakopravnost so se najprej organizirali de-
lavci iz Cazinske krajine, zaposleni v kočevski Prenovi in Vegradu, kmalu pa se je 
gibanje razraslo vse do demonstracij v Sarajevu, katerih so se udeležili delavci iz 
vseh delov Bosne in Hercegovine, ki so bili zaposleni v Sloveniji. Zahtevali so boljše 
življenjske razmere, plačilo neizplačanih plač, prispevkov, enake možnosti itn. 

Kot nekdo, ki se ukvarja s podobami, sem postavila kamero tja, kjer je bila 
nujna. Izjava, ki sem jo uporabila v filmu – Poročilo o stanju prosilcev za azil v 
Republiki Sloveniji, januar 2008–avgust 2009: »To so nevidni ljudje, kdo jim bo 
pomagal? Ne, to smo mi, nevidni ljudje!«1 –, kaže na droben premik v razume-
vanju tega, da je razlikovanja mogoče misliti tudi s širše solidarnosti, ki nastaja iz 
zavedanja vse večje prekarizacije položaja vseh nas. To smo torej mi in ne oni tam! 
In enako je bilo tokrat. Kamera je bila orodje, montaža je bila strategija. Kamera 
je zabeležila in montaža je sestavila naš film v skupnem boju. Film pa je imel 
nalogo in poslanstvo, da izpostavi in nadaljuje z refleksijo družbene stvarnosti, 
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da prispeva k upiranju pogleda in ostrenju misli, da prispeva k opolnomočenju, 
podajanju glasu in podobe neslišnemu in nevidnemu. Armin, Aigul in Esad nas 
popeljejo skozi partikularne zgodbe in specifična področja dela (aktivizem in 
gradbeništvo), ki postanejo obče, univerzalne. 
NIKA AUTOR2

Ti, ki nam z mize jemljejo meso,
nas ljube zadovoljnosti učijo.
Prav tisti, ki nam sproti vse požro, 
nam kar naprej o žrtvah govorijo.
In sita vrana lačni kraka
o zlati dobi, ki nas čaka.
In tisti, ki zaradi njih drvi
država in vse skup hudiču v rit,
trdijo, delavcu ne damo oblasti, 
ker je za vladanje preveč zabit. 

BERTOLT BRECHT, Za nami rojenimi, 

prev. Ervin Fritz, Mladinska knjiga, 2007, str. 63 

Nika Autor in Maja Cimerman, Poročilo o stanju prosilcev za azil v Republiki Sloveniji, 

januar 2008–avgust 2009, Ljubljana, 2010.

Nika Autor (1982) deluje na področju sodobnih umetnostnih praks in je ambasadorka 

Delavsko-punkerske univerze; več o njenem delu gl. www.autor.si.

Sekvenci  i z  dokumentarnega f i lma V deže l i  medvedov,  72’ ,  2012 

1

2
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SOLIDARNOST
 EKSPERIMENTALNI FILM, 6 ’ ,  2012 

( DVD v pr i logi)

Film je ponovna obdelava filma Joyce Wieland Solidarity iz leta 1973. Do-
kumentira protest delavk in delavcev v Ljubljani in postavlja vprašanja, kot 
so: kaj je solidarnost danes, kdo je solidaren, s kom in kdaj smo solidarni? Ide-
ja za ponovno uprizoritev filma je nastala v času, ko se soočamo z grozljivim 
izkoriščanjem delavcev, množičnimi odpuščanji, nemogočimi delovnimi raz-
merami, prestrukturalizacijo trga dela – in ko vprašanje o solidarnosti manipu-
lativno zastavlja celó oblast.

Ideološko pokroviteljstvo pod krinko solidarnosti, kadar ta slednjo uporablja 
za svoj alibi, je treba ugonobiti v vsej njeni licemernosti, saj delavca potiska 
v položaj pasivnega drugega. Naj si umetnik pripenja še tako radikalno pro-
gresivna levičarska stališča, je tisto, v kar mora v resnici poseči, sam aparat 
produkcije, to pa lahko stori tako, da se upira zaslonu, ki korigira njegov vid 
z namenom, da bi dostavljal stereotipne oblike reprezentacij, torej da uporabi 
strategije montaže v vsej njeni moči.
NIKA AUTOR
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Sekvenci  i z  eksper imenta lnega  f i lma Sol idarnost ,  6 ’ ,  2012
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JURIJ  MEDEN

PRIHODNOST FILMA V 
DEŽELI MEDVEDOV

(Spremna beseda k dokumentarnemu filmu V deželi medvedov)

V deželi medvedov (2012), najnovejši, drugi celovečerni dokumentarec Nike 
Autor, pripoveduje staro in znano zgodbo. Pripoveduje celó prežvečeno 
zgodbo, v kolikor so jo, zlasti lansko leto, vneto žvečili in sesali številni 
množični mediji, da bi jo nato mirnejše vesti izpljunili in pustili v pozabi. 
Usoda te zgodbe, ki jo zdaj pobira dokumentarni film V deželi medvedov, 
v tem smislu deli usodo s »predmetom« njene obravnave: s sezonskimi 
delavci iz Bosne in Hercegovine, ki jih je Slovenija pod pretvezo hitrega in 
dobrega zaslužka žvečila in izsesala do kosti, da bi jih nato, podplačane ali 
neizplačane, mirne vesti izpljunila in pustila v brezpravni pozabi. V deželi 
medvedov si ime nekoliko ironično nadeva po prometni tabli, ki pozdravlja 
»turiste« na mejnem prehodu Petrina ob Kočevju, med drugim sedežu 
ene izmed zloglasnejših izkoriščevalskih združb in kraju, ki v določenih 
predelih Bosne in Hercegovine dandanes prej kot na kar koli drugega – 
denimo na medvede – asociira na delovno taborišče. S to gesto, ki jo v  
drugi polovici filma pojasni eden izmed ogoljufanih protagonistov V deželi 
medvedov, opravi z vsakršno ironijo in podobnimi strategijami ustvarjanja 
distance. Njegova prva in poglavitna odlika je namreč temeljna odlika 
najboljšega dokumentarnega filma: osebna prizadetost in angažiranost, ki 
izhaja iz tega – čeravno je treba biti pri uporabi pojma angažiranosti v dani 
situaciji nadvse previden in natančen. Film Nike Autor se namreč ne ponaša 
z angažiranostjo, ki bi aktivistično rezala v zagatno situacijo, jo skušala 
spremeniti, in ki bi pozivala k uporu. Zgodba je namreč, vsaj v večjem delu, 
že zaključena: upor je zadušen, še preden se je razplamtel; poraz prepoznan 
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in priznan, a zato preobrnjen v izkušnjo. Gre za drugo, bolj pretanjeno in 
zato nemara tudi učinkovitejšo obliko angažiranosti, ki poziva predvsem 
k enemu: k izostritvi pogleda. Nekoliko tvegana bi bila teza, da je takšna 
izostritev pogleda možna šele potem, ko se prve strasti upehajo in dimenzija 
cenenega spektakla, kakršnega so uprizarjali prej omenjeni množični mediji, 
potisnjena v preteklost in v celoti onemogočena. Brez dvoma pa ta izostritev 
pogleda prinaša to, česar hipna aktivistična intervencija in spektakel 
nočeta oziroma ne zmoreta: to je, podelitev glasu, imena in zgodovine 
poprej nememu, brezimnemu in mimobežnemu objektu izkoriščanja, 
vznik subjekta v vsej razsežnosti tega pojma. Da bi razodela (svojo in s 
tem tudi našo) jezo, empatijo in refleksijo ob eni izmed simptomatičnih 
in nevralgičnih točk sodobnega kapitalizma, Nika Autor ne razteguje 
svojega pogleda čez horizont, čez valeče se množice, čez protestne govore in 
ugovore, marveč se v celoti posveti eni deželi, deželi medvedov, in predvsem 
enemu posamezniku, prijatelju Arminu Salihoviću, čigar partikularna 
zgodba tako postane najučinkovitejša prispodoba za univerzalno. Kamera je 
v roki in blizu (kjer mora biti), montaža zvesta trenutku (in zato film nabit 
s suspenzom), gledalec po zgodbi potuje sam, brez razlagalnih intervencij 
(npr. avtorjev komentar) ali čustvenih manipulacij (npr. glasbeni vložki), 
zato je spoštovan (in lahko spoštuje tudi sam). Prav tu – in le redko kje 
drugje – ni samo prihodnost solidarnosti v deželi medvedov, marveč tudi 
prihodnost dokumentarnega filma.

Besedilo je bilo prvič objavljeno v Kinotečniku junija 2012.
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Sekvenci  i z  dokumentarnega f i lma V deže l i  medvedov,  72’ ,  2012 



304  BOREC 685–689
REVIJA ZA ZGODOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJIŽEVNOST





305  BOREC 685–689
REVIJA ZA ZGODOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJIŽEVNOST



ODMEVI IN OCENE
MARKO VRHUNEC

SVET NA RAZPOTJU


CVETKA HEDŽET TÓTH
POKONČNA DRŽA OPOREČNIŠTVA
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Politika mora delovati za splošno blaginjo, v korist dela in ne kapitala, 
katerega delovanje mora biti podrejeno interesom ljudstva in ne posameznih 
elit ali strank. Zagotoviti mora delovanje prave, neposredne demokracije, da so 
na oblasti predstavniki delovnih ljudi, ki naj bodo najširše udeleženi v njenih 
organih in organizacijah, in da delujejo kot socialna država, ki odpravlja 
revščino, kroti premoženjske razlike, skrbi za polno zaposlenost, podružbljanje 
javnih zadev in medgeneracijsko solidarnost. Vse to je prostor zlasti za 
delovanje mladih, ki ne smejo podleči samo zadovoljevanju tekočih potreb, 
temveč se morajo množično vključiti v družbena dogajanja in dobesedno 
povsod prevzeti odločanje in oblast v svoje roke.
MARKO VRHUNEC
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MARKO VRHUNEC

SVET NA RAZPOTJU

1.  
KAKŠNA KRIZA

Sedanja kriza se je začela v ZDA z nepremičninskimi in dolžniškimi težavami, 
kaj hitro pa je prerasla v finančno in gospodarsko krizo in zajela celotno svetov-
no gospodarstvo. Svet se je nenadoma znašel ne v sektorski, temveč struktur-
ni krizi vseh področij družbene reprodukcije. Gospodarska rast se je ustavila, 
brezposelnost narasla, povečalo se je javno zadolževanje in prav tako nelik- 
vidnost in insolventnost podjetij, bank in nekaterih evropskih držav. Kapitalis-
tični način gospodarjenja se je tako zelo zamajal, da je začel odpovedovati kot 
prevladujoči globalni sistem, in države so morale vzeti zadeve v svoje roke. 

Če se vprašamo, kako je mogoče, da je prišlo do tako globoke krize, je treba 
pogledati podobo sveta in kaj hitro bomo ugotovili, da je polna družbenih 
protislovij in razrednih nasprotij, ki jih ustvarja kapitalizem.

Glavno družbeno protislovje danes ustvarja hegemonistična in nedemokra-
tična prevlada globalnega kapitala, ki z vojaškoindustrijskim kompleksom in 
transnacionalnimi družbami obvladuje svetovno gospodarstvo in vzpostavlja 
táko delitev premoženja, da si ga – kot trdi sedanje geslo protestnikov gibanja 
15o – prisvaja en odstotek bogatašev, medtem ko si večina, 99 odstotkov člo-
veštva, s težavo zagotavlja preživetje in živi na robu revščine in pomanjkanja, 
nekateri pa že globoko v njem. Vse to se dogaja v razmerah, ko človeštvo še 
nikoli ni razpolagalo s toliko znanja in materialnimi sredstvi, ki bi lahko omo-
gočila vsem ljudem človeka dostojno življenje, vendar so razdeljena neustrezno 
in nepravično. 

Med družbenimi nasprotji je največje med delom in kapitalom – ta pre-
močno nadvladuje celotno družbo in delo neusmiljeno izkorišča za svoje 
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profitne namene. Razredna delitev med ljudmi dobiva nove oblike in nove 
nosilce ter se razvršča med štiri sektorje družbene reprodukcije, kjer se prav 
tako deli na peščico bogatih ter pretežni srednji in revni sloj. To danes delno 
premošča družbena ureditev, v kateri se odvija proces socializacije kapitaliz-
ma in demokratizacije socializma, v katerem sicer prevladuje kapitalistični 
način gospodarjenja, vendar z močnimi primesmi socialne države, ki blažijo 
prav navedeno razredno delitev. V tem procesu igra pomembno vlogo ci-
vilna družba, ki s podružbljanjem vsega javnega življenja zahteva čim večjo 
dejavnost množic, sodelovanje pri oblasti ter so- in samoupravljanju javnih 
ustanov in organizacij, vključno s participacijo pri dobičku. Vendar vsega 
tega kapitalizem ne upošteva in tako je prišlo do globalne krize, ki je sicer 
sestavni del kapitalizma.

Eden od pomembnih vzrokov krize je spremenjeno razmerje mednarod-
nih odnosov in sil, do katerega je prišlo ob koncu prejšnjega stoletja. Anta-
gonizem Vzhod : Zahod je izginil, z njim hladna vojna med blokoma, svet 
je postal neuvrščen, razpadli sta Sovjetska zveza in SFR Jugoslavija, nastalo 
je mnogo novih držav, med njimi Republika Slovenija, Evropska unija se je 
razširila na 27 držav, prav tako se je okrepil NATO, nastali so novi centri 
moči kot BRIKS, položaj držav v razvoju se je sicer okrepil, vendar se je pre-
pad med njimi in razvitimi državami močno povečal, kar povzroča še večjo 
množično revščino in brezposelnost ter ustvarja velike migracije in proble-
me na trgu dela. Te spremembe so pretrgale mnoge stare vezi med državami, 
vendar je mednarodno sodelovanje vzpostavilo nove, še bolj razvejene. 

Krizo so ustvarili tudi neenakopravni mednarodni odnosi, zlasti ekonom-
ski, k čemur je prispevala neustrezna in krivična mednarodna ekonomska 
ureditev, v kateri še vedno prevladujejo interesi kapitala. Svet živi v neokolo-
nialističnih odnosih, brezobzirno se kršijo mednarodno sprejeta načela soži-
tja, strategije globalnega družbenoekonomskega razvoja se izvajajo pretežno 
v korist razvitih držav, ekonomski sistemi, zlasti trgovinski in denarni, so 
naravnani na interese kapitala v škodo srednje velikih in malih gospodar-
stev, kar omejuje prost pretok blaga, storitev, dela in kapitala, mednarodne 
organizacije so ohromljene in slabo financirane. Vse to povzroča stalno na-
raščanje prepada v razvitosti med razvitimi in državami v razvoju tako, da je 
ohromljen skladen globalni razvoj.1

Krizo so poglobili tudi nerešeni okoljevarstveni problemi, zlasti povečano 
onesnaževanje zraka, vode in odpadkov, kar zlasti ogroža siromašna naselja 
in zdravje revnih prebivalcev, ki nimajo sredstev niti za dostojno preživetje, 

1 Gl. mojo knjigo Politična ekonomija globalizma, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1989.
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kaj šele za zdravila in ustrezno izobraževanje. Tudi na tem področju so se 
razmere povsod poslabšale in povzročile mnoge stiske ljudi.

Kriza je zajela Evropsko unijo dvojno: zaustavila se je gospodarska rast, 
dvignila brezposelnost, povečali so se javna zadolženost in primanjkljaji ter 
zavrle nujne strukturne reforme, kot je na primer pokojninska, istočasno 
pa so nastale institucionalne težave v njenem delovanju in v medsebojnih 
odnosih držav članic, ki so se začele deliti na osrednje in obrobne, hitro 
in počasi razvijajoče se ter na schengensko, odprto, in preostalo, zaprto 
področje. Vse to je ogrozilo enakopravnost članic in poglabljalo razlike med 
njimi, s tem pa slabilo enotnost in učinkovitost Unije, ki je sicer prevzela 
nase okoli sedemdeset odstotkov suverenosti posamezne države.

Tako je kriza prizadela tudi Slovenijo. Čeprav bi zaradi majhnosti in 
primerne razvitosti države posledice krize lažje prenesli in kaj hitro prebro-
dili, se to ni zgodilo, ker se je politika, zlasti vlada in takratna destruktivna 
opozicija, nanjo odzvala prepozno in neustrezno; zato smo prišli v težke 
razmere, ki so do temeljev pretresle vso družbo.

Kot vidimo, se je kriza v razmerah globalizma kaj hitro prenesla v vse 
dele sveta. Njenim škodljivim učinkom se zaradi povečane medsebojne 
odvisnosti in delovanja zunanjega dejavnika ni moglo izogniti nobeno od 
področij družbene reprodukcije in nobena država. 

2. 
REŠEVANJE KRIZE

Kapitalizem se je reševanja krize lotil na klasičen način, računajoč na moč 
kapitala in na znane ukrepe, v prepričanju, da gre le za ciklične težave, ki 
bodo v glavnem same po sebi minile, s tem da bo sicer propadlo kakšno 
podjetje ali banka, potem pa bo spet prišlo do nove konjunkture. Toda 
tokrat se to ni zgodilo. Ne le da klasični instrumenti niso delovali, pojavil 
se je celo neoliberalizem z doktrino, da je treba trg popolnoma sprostiti in 
da se država ne sme vtikati v gospodarstvo. Po treh letih je postalo jasno, 
da je kapitalizem zbolel, da se je gospodarska rast ustavila, da je nastala 
splošna nelikvidnost, da sta se povečala zadolževanje in brezposelnost in da 
je ohromelost gospodarstva prizadela široke množice prebivalstva in ogrozi-
la njegovo preživetje.

Ker so državni ukrepi zamujali, gospodarstvo pa se je otepalo s svojimi 
težavami, je nastopila civilna družba in dvignila svoj glas. Nastali so protesti 
in neredi in geslo 1 : 99 je spravilo na ulice milijone prizadetih. Postalo 
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je jasno, da je svet prišel na razpotje in da je treba poiskati odgovore, kaj 
storiti, kam usmeriti prizadevanja in kako stopiti na pot, ki nas bo peljala 
»v nove, boljše čase«.2

Kako to doseči danes, trenutno ni odgovorov. Brez dvoma bo preteklo 
še nekaj časa in iskanje prave poti bo zahtevalo mnogo volje in znanja. 
Priporočljivo bi bilo, da se odgovorni in zainteresirani pri tem ozrejo najprej 
po zgodovinskih izkušnjah, kako so v preteklosti reševali podobne krize z 
gibanji, programi in revolucijami. To zlasti velja za francosko revolucijo, ki 
je zaznamovala moderno dobo z geslom Svoboda, enakost, bratstvo. Tudi 
v revoluciji, ki jo je pri nas izvedel titoizem, bomo našli gesla, uporabna za 
danes: »Smrt fašizmu – svoboda narodu«, »Delu čast in oblast«, »Tovarne de-
lavcem«, »Bratstvo in enotnost« ter »Tujega nočemo, svojega ne damo«. Ali pa 
se spomniti sistemskih ureditev, kot so ljudska demokracija, podružbljanje, 
samoupravljanje, množična udeležba pri oblasti in dohodku ter v zunanji 
politiki zavzemanje za mir, enakopravnost, neuvrščenost in razvoj v svetu.3 
Dobro bi bilo imeti pred seboj tudi slabe zgodovinske izkušnje, kot so bile 
takratne vojne, uporaba nasilja, izkoriščanje delavcev, kršenje človekovih 
pravic, nedemokratične oblike vladanja ipd. Zgodovinske izkušnje iz Jugo-
slavije o zgornjih vprašanjih in rešitvah bi bile danes prav gotovo koristne 
tudi za Evropsko unijo in za Slovenijo.

Kriza se je tako razbohotila in zahteva takojšnje konkretne ukrepe in tudi 
dolgoročne sistemske spremembe.

Prvih so se zavzeto lotile vse države; te sprejemajo odločitve predvsem za 
reševanje likvidnosti, zadolženosti, propadanja podjetij, brezposelnosti in 
kaotičnega delovanja trgov. Bolj odločne vlade pa so sprožile tudi nekatere 
reforme, kot so pokojninska, zdravstvena, dolžniška idr.

Vendar vse to ne zadošča. Sedanje krize se je treba lotiti pri koreninah in 
drastično poseči v sam družbeni sistem. To zahteva poglobljene strokovne 
analize, ki bi pripeljale do oblikovanja sodobnih naprednih političnih pro-
gramov. Žal je treba povedati, da pri nas, razen nekaj teoretičnih poskusov, 
teh programov ni, za kar so brez dvoma krive stranke, ki stremijo le po ob-
lasti, ne lotijo pa se korenitih sprememb politike in družbenega sistema.

Tak, sodoben in napreden politični program bi moral kot nujne, glavne 
točke vsebovati:

Korenit poseg v sistem kapitalističnega načina gospodarjenja, saj je kriza 
dokazala, da je sedanja kapitalistična ureditev kriva za nastalo stanje in 

Gl. mojo slov.-ang. knjigo Svet na razpotju / The World at a crossroad, samozaložba, Ljubljana, 1997.

Gl. mojo knjigo Josip Broz Tito, samozaložba, Ljubljana, 2010.

2

3
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da ni sposobna voditi gospodarstva v sodobnih razmerah in po sodobnih 
potrebah. Treba je uveljaviti novo družbeno ureditev, v katero je treba spre-
jeti vse, kar je dobrega v kapitalizmu, kot je učinkovito in uspešno gos-
podarjenje, uveljavljanje ekonomskih zakonitosti, strokovno vodenje idr., 
odpravljati pa njegove slabe strani, kot so pohlep po bogatenju, stremljenje 
samo za dobičkom, izkoriščanje delavcev, elitizem, politična prevlada ka-
pitala idr.

Politika mora delovati za splošno blaginjo, v korist dela in ne kapitala, ka-
terega delovanje mora biti podrejeno interesom ljudstva in ne posameznih 
elit ali strank. Zagotoviti mora delovanje prave, neposredne demokracije, 
da so na oblasti predstavniki delovnih ljudi, ki naj bodo najširše udeleženi 
v njenih organih in organizacijah, in da delujejo kot socialna država, ki 
odpravlja revščino, kroti premoženjske razlike, skrbi za polno zaposlenost, 
podružbljanje javnih zadev in medgeneracijsko solidarnost. Vse to je prostor 
zlasti za delovanje mladih, ki ne smejo podleči samo zadovoljevanju tekočih 
potreb, temveč se morajo množično vključiti v družbena dogajanja in do-
besedno povsod prevzeti odločanje in oblast v svoje roke.

Z ustrezno in s sodobnimi razmerami podprto politiko je treba zagotoviti 
optimalni trajnostni razvoj, ki bo zagotavljal nenehno strukturno prilagajanje 
celotne družbene reprodukcije novim razvojnim trendom in dosežkom, in  
sicer s tem, da bo uvajal dosežke znanstveno-tehnične in tehnološke revolucije, 
ki narekujejo sodobne razmere in oblike družbenega delovanja. Za Slovenijo 
je posebno pomembno, da vodimo politiko takega strukturnega prilagajanja, 
ki bo posodabljalo surovinski, predelovalni in storitveni sektor in skrbelo za 
njegovo rentabilnost, prednost pa dajalo razvoju informativno-intelektual-
nega sektorja s pospeševanjem znanja za ustvarjanje viška vrednosti.

Država mora voditi učinkovito ekonomsko politiko po sodobnih vzorcih 
in mehanizmih ter gospodarstvu ustvarjati razmere za stabilno in uspešno 
poslovanje tako v državnem kot v zasebnem sektorju. Zlasti mora takoj 
sprejeti učinkovite ukrepe za zagotavljanje stabilne rasti, konkurenčnosti, 
produktivnosti, inovativnosti in rentabilnosti ter posredovati tam, kjer zara-
di stihijskega delovanja trga prihaja do zastojev, nepokritega zadolževanja, 
izgub ipd.

Uveljaviti je treba pravno državo z doslednim vzdrževanjem pravičnosti 
in varnosti, učinkovito preprečevati kriminal, korupcijo, kraje, goljufije, 
tajkunstvo in podobne negativne pojave ter skrbeti za spoštovanje človekovih 
pravic in dolžnosti.

Pospeševati je treba dejavnosti civilne družbe, njenih organizacij, družb in 
gibanj ter državo omejiti na servis državljanov, jo debirokratizirati in racio-
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nalizirati z uvajanjem podružbljanja vseh področij družbene reprodukcije in 
uvesti soupravljanje javnih zadev.

S posebno strategijo je treba določiti smeri, obseg in organizacijo naših 
odnosov s tujino, s ciljem krepiti naš mednarodni položaj in vsestransko 
mednarodno sodelovanje na enakopravnih osnovah, pri čemer je treba pose-
bej upoštevati, da dve tretjini narodnega dohodka ustvarjamo v ekonomskih 
odnosih s tujino oziroma v mednarodnem sodelovanju. V tujini moramo 
jasno določiti svoje mesto in vlogo v Evropski uniji, Natu in Organizaciji 
združenih narodov. Tudi v odnose s tujino moramo kot nosilce vnesti vse 
zainteresirane družbene dejavnike in s podružbljanjem omogočati, da ti go-
jijo neposredne stike s svetom. 

Slovenija mora delovati kot neodvisna, suverena, enakopravna in odprta 
država, vključena v procese globalizacije in pluralizma, utrjevati mora ustre-
zno mesto v mednarodni delitvi dela in se zavzemati za takšno mednarodno 
politično in gospodarsko ureditev, ki bo zagotavljala mir in varnost ter do-
stojno preživetje in družbenoekonomski razvoj vseh narodov.

Na osnovi izkušenj iz našega narodnoosvobodilnega boja in osamosvo-
jitvene vojne moramo krepiti moralne vrednote naroda in družbe, zlasti 
samozavest, naslanjanje na lastne moči in sposobnosti, domoljubje, strpnost 
ter povezovanje z vsem, kar je naprednega v svetu. V ta namen bi bil za 
izboljšanje razmer zelo koristen soglasno sprejeti družbeni moralni kodeks.

Razpotje, na katerem se nahajamo danes, nam torej omogoča, da jutri 
resnično ustvarimo boljše življenje.
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CVETKA HEDŽET TÓTH

POKONČNA DRŽA 
OPOREČNIŠTVA

O NAMENU KNJIGE PETRA KOVAČIČA PERŠINA: 
DUH INKVIZICIJE

»Knjigo posvečam spominu duhovnika, ki mi je vzor po končnega moža in 
človeka vere, stvarne in žive, spominu župnika Marjana Poznika. Poznika je 
kot mladeniča pri tegnil študij naravoslovja. Pred vojno je na zagrebški uni verzi 
študiral fiziko. Ko mu je v prometni nesreči umrlo dekle, je doživel notranji obrat. 
Odločil se je za duhovni štvo. Čeprav notarjev sin, je imel izreden socialni čut. 
Kot bogoslovec ljubljanskega bogoslovja je organiziral zbira nje pomoči za naj-
bolj revne barakarje delavskega naselja na Barju, imenovanega Sibirija. Vsako 
nedeljo jih je obi skoval s prijatelji in jim nosil pomoč. Do škofa Rožmana je 
prišel namig, da je gotovo komunist, ker so bile njegove krščansko socialne ideje v 
nasprotju s prevladujočim vzdu šjem v semenišču. Poklican je bil na zagovor. Škof 
mu je zastavil kategorično vprašanje, ali bo kot kaplan in župnik vodil katoliško 
akcijo. Poznik je bil kratkih in jedrnatih besed: ,Gospod škof, iz prepričanja ne, 
iz pokorščine da.‘ Zaradi te izjave ga je le nekaj mesecev pred posvečenjem za 
duhovnika odpustil iz bogoslovja kot neprimernega za to službo. Odšel je v Mari-
bor, kjer ga je škof Tomažič sprejel in ga posvetil na nedeljo pred nemškim vdorom 
v Jugoslavijo. Bil je zadnji, ki se je umaknil iz mesta čez dravski most, ki ga je 
umikajoča se jugoslovanska vojska razstrelila. Nato je živel pri očetu v Ložu na 
Notranjskem. Ko so po umiku domobranskih postojank iz notranjosti Notranjske 
na položaje ob progi Trst−Ljubljana mnoge notranjske vasi ostale brez župnikov, 
ki so zbežali pod okrilje domobranske in nemške vojske, je škof Rožman privolil, 
da Poznik upravlja župniji Sveti Vid in nato tudi Rakitno. Veljal je za rdečega 
duhovnika in ga partizanske oblasti niso imele za nasprotnika. Po vojni je še vrsto 
let upravljal obe župniji. Bil je eden redkih duhovnikov, ki je javno blagoslovil 
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grobišča žrtev revolucije. Kljub pritis kom je zavračal članstvo v prorežimskem Ci-
ril-Metodovem društvu duhovnikov. Bil je zaprt in pod stalnimi zaslišanji. Doživel 
je dva atentata od komunističnih oblasti. Bombni napad se jim je izjalovil. Pri 
drugem je komaj ušel smrti. Vsako nedeljo in ob praznikih je namreč moral od Sv. 
Vida do Rakitne čez gozdove dobri dve uri pešačiti, po zimi čez zasnežene steze tudi 
štiri. Po navadi pa je prijezdil na konju. Kot otrok pomnim, da se je neke nedelje 
močno zakasnil. Prijezdil je na ranjenem konju in takoj stopil v cerkev, kjer so 
verniki čakali, ter opravil obrede, a s teža vo. Po maši se je ustavil v naši hiši. Ker 
je bilo župnišče nacionalizirano in zasedeno, je župnijske posle opravljal pri nas. 
A tokrat je najprej prosil, da mu je vaški zdravilec sezul škornje, iz katerih se je 
ulila kri. Ob tem je pojasnil, da so v gozdu neznanci streljali nanj in na konja. 
Oba so ranili. Kljub taki drži pa na škofiji nikoli ni užival ugleda. Ko je umrl, ni 
bil vreden, da bi ga pokopal škof. Nas, ver nike obeh notranjskih župnij in župnij 
Jezersko in Kokra, kjer je nazadnje služboval in je tudi pokopan, je to priza delo. 
Njega ne bi. Vedno je bil svobodnega duha.

Ko sem Poznika ob svoji odpustitvi iz bogoslovja obis kal, mi je rekel z mirno 
premišljenostjo: ,Drži se svoje vere in svojega prepričanja.‘ − Tej njegovi besedi os-
tajam zvest.«1

Knjiga Duh inkvizicije je nedavno izšla pri Društvu 2000 na dobrih 300 
straneh. Njen naslov je tak, da bralec ob njem začuti nelagodje. Za nekoga 
zunaj katoliške cerkve sta podoba zdajšnjega slovenskega katolicizma in opis 
njegovega mesta v naši družbi skrajno odbijajoča, da ne rečem zastrašujoča, 
kajti iz zahteve vatikanskega projekta reevangelizacije izhajajo še restavracij-
ske tendence pri nas in s tem zahteva po obnovi katoliškega integrizma v 
Sloveniji.

Torej: kaj je integrizem? Odgovor dobimo že na ovitku knjige: »Integrizem 
je tista oblika vključevanja konfesionalne institucije v vsakokratno družbeno 
stvarnost, ki hoče obvladovati celotno družbeno življenje od zasebnosti, 
vzgoje, kulture, sociale do politike! Ta model poznamo iz slovenske zgodo-
vine kot klerikalno vladavino, ki se je pri nas uveljavila po zatrtju meščanske 
revolucije v habsburški monarhiji leta 1848 in je določala naše družbeno 
življenje in s tem narodno usodo vse do zmage revolucije leta 1945. Kot 
ideološka, avtoritarna politika je bil katoliški integrizem zaviralec moder-
nizacije slovenske družbe in s tem emancipacije slovenskega naroda.«2

Peter Kovačič Peršin, Duh inkvizicije: slovenski katolicizem med restavracijo in prenovo, Društvo 2000, 

Ljubljana, 2012, str. 9−10.

Prav tam, notranja stran ovitka.

1

2
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Avtor dela se zaveda, da je naslov knjige provokativen, in njegov namen 
je pojasniti izvore »zadrtosti našega katolicizma«, predvsem njegove inkvi-
zicijske naravnanosti. Na poznejših straneh, v poglavju Slovenska Katoliška 
cerkev na razpotju, v razdelku Usoda slovenstva v obdobju krščanske 
civilizacije, očita poskusu ohranjanja integrističnega modela in skrajno 
dogmatičnega verovanja »ter iz njega izhajajoče okostenele verske prakse«, 
da »pomeni hojo cerkve mimo človeka, pomeni nerazumevanje njegovega 
temeljnega občutja bivanja in njegove percepcije sveta«.3 V takem kritičnem 
kontekstu avtor Duha inkvizicije pojasnjuje svoje razumevanje religije in 
njeno temeljno poslanstvo »v tem, da oblikuje duhovnost in etično za- 
vest človeka«, skratka »to, kar oblikuje njegovo človečnost, humanitas«.4 
Temeljna skrb cerkve kot institucije bi bila ustvariti »znotraj sebe takšen 
prostor duhovne svobode, ki bo sprostil sile za oblikovanje sodobnemu času 
primerne krščanske eksistence«.5 In kakor koli že je pričujoče delo kritično, 
zelo narobe razumemo avtorja in njegov odnos do krščanstva, če ga razlagamo 
kot protikrščanskega. Nasprotno! Pred nami je delo, ki mestoma učinkuje 
kot izpoved globoko vernega kristjana in krščanstvu zelo naklonjenega in 
predanega človeka; ravno v imenu te predanosti nastaja kritika, ki v njem 
povzroča nemalo osebnega trpljenja. 

»Duh permanentne inkvizicije« se kot zdajšnja rekatolizacija skuša uvel-
javiti »v vseh institucijah, političnih, družbenih in cerkvenih, celo v prosto-
ru kulture. Duh slovenske permanentne inkvizicije je ideološka ozkost, ki 
ne prenese širine duha. Hoče ohranjati monolitnost mišljenja in delovanja, 
ker živi v nenehnem strahu, da bo izgubila moč za lastno obrambo. Zato 
je poglavitna zahteva vsake totalitarne institucije v tem, da se ji moraš 
brezpogojno podrediti v mišljenju in ravnanju. Izničiti svojo osebnost! Toda 
človek je toliko svoboden, kolikor se ne pusti posrkati družbeni vlogi, ki mu 
jo institucije ponujajo. Oporečništvo izvira od tu.«6

Peršin, kakor smo imenovali Petra Kovačiča (roj. 1944), našega priljubljen-
ega glavnega in odgovornega urednika Revije 2000, se dobro zaveda, da totali- 
tarne institucije zavračajo samostojne in kritično razmišljajoče ljudi; o spre-
jemanju drugačnosti se v njih ne da govoriti, še manj o kaki pomiritvi. Kar 
je totalitarno, ima večni prav, je nezmotljivo, zato pa hoče drugačnega pre-
prosto uničiti: »Danes cerkvena institucija in v našem okolju tudi politična 

Prav tam, str. 249. 

Prav tam. 

Prav tam. 

Prav tam, str. 6−7. 
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ne ubija več. Toda socialna likvidacija, ki traja desetletja, je morda hujši 
umor kot fizična. ,Civilizirani‘ duh inkvizicije sodobnosti se je specializiral 
na tak način odstranjevanja nezaželenih. Pri Slovencih, ki v svoji introverti-
ranosti raje jemljemo življenje sami sebi kot drugim, so oblike ,civilizirane‘ 
inkvizicije najbrž bolj izpopolnjene kot drugod in tudi daljšo dobo so že v 
veljavi. To je v mnogočem določilo našo novejšo zgodovino. Ivan Cankar bi 
dejal: od zatrtja reformacije naprej.«7 

Ta kritični Peršinov uvodni zapis daje osnovni ton Duhu inkvizicije, ven-
dar, gledano iz celote dela, v knjigi ne izstopa samo ta kritični vidik. Delo 
ima tri poglavja: Krščanstvo med utopijo in prakso, Slovenski katolicizem 
in politika ter Slovenska Katoliška cerkev na razpotju. Vsa tri poglavja so 
notranje podrobno razčlenjena in glede na problem, ki ga obravnavajo, pose-
bej naslovljena, kar zelo olajša branje in omogoča njegovo preglednost. Prvo 
poglavje, Krščanstvo med utopijo in prakso, prijetno in zanimivo razpravlja 
o moči utopije, tudi znotraj krščanstva. Opozarja, da kljub zdajšnji deklari-
rano postutopični dobi, v času, ko je »socialna utopija povsem diskreditira-
na«, moramo ohranjati utopično zavest, kajti »brez socialne utopije kot mo-
tivacijskega ideala za sprotno reformiranje družbenih odnosov ne bo mogoče 
ustvariti socialnega miru, ki je danes pogoj za svetovni mir«.8 Človeštvo ne 
more preživeti brez »utopije, ki je izraz človekovega upanja«, toda »utopična 
vizija učinkuje na človekovo osebno in družbeno bit pozitivno le, če stopa 
v zgodovino kot etični projekt«,9 opozarja Peršin. Torej gre pri utopiji, ki je 
vedno protisvet in nikdar čezsvet, za etizacijo sveta. 

Nihilizem je grozljiv gost sedanjosti, ki ne pelje nikamor. Ravno zaradi 
nihilizacije sveta izgubljamo smisel za socialno solidarnostno družbo in za 
pravičnejši družbeni red. Globalni kapitalizem s tem pridobiva na zagonski 
moči, toda po avtorju je treba preseči »današnji socialni nihilizem in poiska-
ti za naš čas ustrezne odgovore na zablode današnjega družbenega nereda, ki 
odpravlja socialno državo in izničuje pridobitve svetovnega socialnega boja 
za malega, a večinskega človeka in s tem za človeštvo kot celoto«.10 Neolibe-
ralizem vsekakor ni rešitev, ta sistem nam je bil po letu 1989 vsiljen in težko 
je razumeti, zakaj je pri nas v trenutku dobil v vrstah vladajoče politike 
tolikšno podporo, da se zdi, kot da med politično desnico in levico sploh ni 
več bistvenih razlik. 

Prav tam, str. 7. 

Prav tam, str. 31. 

Prav tam, str. 42−43. 

Prav tam, str. 43. 
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Ko Peršin govori o slovenskem katolicizmu v drugem poglavju, naslov-
ljenem Slovenski katolicizem in politika, med drugim posebej poudar-
ja dva lika, in sicer Andreja Gosarja (1887−1970) in Vekoslava Grmiča 
(1923−2005). Gosar, ki je veljal za naslednika Krekovega krščanskega so-
cializma (primernejši izraz bi bil »sistem krščanskega socialnega aktivizma«,11) 
je nedvomno »bil najpomembnejši in najprodornejši teoretik krščanske 
socialne misli in socialne politike«.12 Kot zanimivost Peršinove knjige je 
treba omeniti v njej zapisano dejstvo, da je Edvard Kardelj »pri svoji zamisli 
samoupravnega sistema izhajal iz Gosarjeve teorije samouprave«.13 Vsekakor 
je Gosar, ki je zelo dosledno zagovarjal načelo socialne pravičnosti, vztrajal 
pri tem, »da je za zagotavljanje socialne pravičnosti v prvi vrsti odgovorna 
država z ustrezno socialno zakonodajo. Socialni zakoni predstavljajo regula-
tivo, ki naj poskrbi za pravično porazdeljevanje dohodkov, to pa je mogoče 
samo s primerno socialno politiko. Cilj socialno političnih ukrepov je zago-
toviti človeka vreden dohodek vsem dela zmožnim, kar vključuje tudi pravi-
co do dela in možnost za delo, in zagotoviti socialno zaščito nemočnim«.14 
Lastnina sama po sebi ima »socialne dolžnosti«. Urejena »socialna politi-
ka« zahteva »racionalizacijo produkcije in konzuma, kar je mogoče doseči 
z uveljavitvijo samoupravnega načela tudi v gospodarstvu«.15 Toda načelo 
samouprave vključuje »moralno prebuditev človeka, da se ta zadovolji z ra-
zumnim trošenjem dobrin«,16 kar nam je danes zelo potrebno. Zaradi teh 
stališč moramo − po Peršinu − upravičeno priznati »daljnovidnost in še ved-
no aktualnost mnogih Gosarjevih pogledov«.17

Takó je za Gosarja »le podružbljeno gospodarstvo pravo narodno gospo-
darstvo«18 in kot táko temelj socialne, kulturne in politične avtonomije, skra- 
tka, kakor je razumeti Gosarja in Peršina, je tukaj poudarek na tem, da je 
ekonomija v službi naroda in ne obratno. Sodobni globalizacijski procesi so 
ta odnos temeljito spremenili, celo tako močno, da je pri mnogih narodih 
ogrožena ne samo njihova sociala, ampak tudi kultura. Izvzeta ni niti jezikov- 
na samobitnost majhnih narodov – za nas, Slovence, je to krepka lekcija, 

Prav tam, str. 107. 

Prav tam, str. 103. 

Prav tam, str. 115. 

Prav tam, str. 119. 

Prav tam. 

Prav tam. 

Prav tam, str. 120. 

Prav tam, str. 122. 

11

12

13

14

15

16

17

18



320  BOREC 685–689
REVIJA ZA ZGODOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJIŽEVNOST



kajti odgovorni smo za generacije za nami. Vsakršno povezovanje Slovencev 
v mednarodne tokove je med drugim vprašanje našega lastnega preživetja, 
da ne bomo sčasoma samo še kaka podalpska folklora. 

Razdelek z naslovom Primer škofa Vekoslava Grmiča opozarja, »kakšen 
obrat je napravila vatikanska politika v odnosu do socialističnega sveta za 
časa papeža Wojtyłe«19 ob primeru našega »rdečega škofa«, saj ga je odstranila 
iz zbora slovenskih škofov. V kaj je vpeta življenjska zgodba škofa Grmiča? 
V zelo določeno zgodovinsko dogajanje, ki ga je treba najprej postaviti v 
kontekst dogajanja gibanja generacije ’68, ki ji mi vsi skupaj s Peršinom 
pripadamo in ki nas je glede nekaterih vrednot trajno zaznamovala, vendar 
v najboljšem pomenu.

Svetovljanstvo takratnega časa spremlja našo generacijo ’68 trajno − danes 
seveda govorimo o globalizaciji, o svetovnem etosu, ne o revoluciji, saj je 
beseda revolucija iz besednjaka zdajšnje mlade generacije, povedano v nji-
hovem žargonu, praktično »ful izginila«. Toda mi še vedno pri sebi ugotav-
ljamo, da so trenutki, ko radi beremo dnevnik ubitega Cheja Guevare (8. 
oktobra 1967 v Boliviji) in besede, ki jih je zapisal Camilo Torres, kolumbij- 
ski duhovnik, dominikanec, ki se je kot gverilec boril skupaj s komunisti in 
bil pri tem prav tako ubit (15. februarja 1966 v Kolumbiji).20 Bil je pa to 
tudi čas, ko sta se − tudi pri nas − iskreno soočala krščanska in marksistična 
misel, celo kak jezuit nas je podučil, kako brati Marxov Kapital. S kakšno 
radostjo smo opazovali poskuse zbliževanja socializma in krščanske misli. 
Takrat popularni evrokomunizem v Italiji je bil tik pred zgodovinskim spo-
razumom med krščansko demokracijo in komunistično partijo. Celo sam 
papež Pavel VI. ga je s simpatijami podpiral in spominjam se srečevanj z 
italijanskimi komunisti, saj smo v Italiji ob nedeljah, ko smo se dobivali 
v kakem prijaznem kafiču, mi, ateisti, čakali nanje, ker so oni, prav tako 
komunisti kot mi, bili do devete ure v katoliški cerkvi pri maši − od tam pa 
naravnost na skupni partijski sestanek.

Takšne oblike družabnosti nikdar ne pozabiš in iz teh srečevanj mi je ostalo 
v spominu nekaj, kar je spominjalo na utelešeno etiko. Uradni marksistični 
ideologiji je etika bila nekam − kako naj rečem, da bom pravična − tuja v tem 
smislu, ker je vse sicer dobronamerno reševala s politiko, po srečanju z itali-
janskimi komunisti pa si hitro sprevidel, da socializmu manjkata izdelana 
etika in sistem vrednot. In dejansko, ko človek gleda nazaj, levica v takrat-
nem obdobju ni imela kaj prida teoretskega interesa za etična vprašanja. Do 

Prav tam, str. 183. 

Gl. Richard Gott, Gverila v Latinski Ameriki, Borec, Ljubljana, 1972, zlasti str. 197−264 in 341−409.
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konjunkture etičnih raziskav prihaja šele proti koncu 20. stoletja, se pravi že 
potem, ko je neka politizacija propadla.

Ko je bil predsednik italijanske vlade Aldo Moro med vožnjo v parlament 
dobesedno ugrabljen − vemo, da je takrat hotel sestaviti novo vlado, v kateri 
bi sodelovali tudi komunisti −, je prišlo tragično sporočilo, da je bil 9. maja 
1978 ubit. Prav tako je leta 1978 umrl papež Pavel VI., njegov naslednik 
Janez Pavel I. je moral še bolj tragično umreti po enem mesecu, nato pa je 
prišel kardinal s Poljske. Organiziran proces sesipanja in uničevanja sociali-
zma postaja vedno bolj intenziven − o svetovni revoluciji in solidarnosti 
svetovnih razsežnosti smo romantični zanesenjaki razglabljali samo še v kaki 
reviji, tako da sem takrat že videla, kaj pomeni neko idejo ohranjati samo 
še tako, po »salonsko« − in vedno več retoričnih marksistov na položajih je 
začelo glasno rohneti, da so v bistvu meščanski in buržujski sinovi, ki so pač 
za nacionalizirano premoženje po drugi vojni dobili določeno kompenza-
cijo v podobi oblasti kot povojni dežurni komunisti.

Oblast je le oblast, kakršna koli že je. Mnogi, ki smo to realnost sicer 
videli in jo pravilno prepoznavali, pa smo vendar upali, da se bo socializem 
regeneriral, da je trajen in da bo ohranil svojo moč kot edina in dejan-
ska alternativa kapitalizmu, saj druge ni. Še smo sanjali, želeli smo stvari 
premakniti naprej, jih reformirati − tisti pa, ki so pisali scenarije, so Stvar 
zapisali poginu.21 To je čas, ko je Grmič iskreno sodeloval s komunisti in s 
svojo pokončnostjo in ponosom skušal voditi dialog, bil iskreno »prepričan 
v možnost reforme in demokratizacije socializma, da socializem razume kot 
model socialno pravične družbene ureditve in s tem kot rešitev za svet, ki 
je tonil v nove delitve na sever in jug, zahod in vzhod, pri čemer je večina 
človeštva drsela v revščino in novo kolonialno odvisnost«.22 Celo tako daleč 
je šel Grmič, da je oporekal samemu papežu. Zato smo ga občudovali, kajti 
onim v Rimu je želel dopovedati, da je naš takratni socializem nekaj, kar 
velja ohraniti, saj neoliberalistični razvojni koncept, globalno gledano, ne 
prinaša rešitve.

Spominjam se, da smo takrat nekateri idealisti in zanesenjaki glede social-
ne pravičnosti uporabljali parolo »Več demokracije, toda ne z malo manj, 
ampak samo z malo več socializma!«. Čutili smo neko grozeče ozadje, zelo 
angažirano in strupeno, kot môra se je sprehajalo med nami, in to danes, po 
nekaj desetletjih, še najlažje povem s tole življenjsko izpovedjo človeka, ki je 

Gl. Cvetka Hedžet Tóth, Hermenevtika metafizike: metafizika − materializem − etika − utopija,  

Društvo 2000, Ljubljana, 2008, str. 317−368. 

Peter Kovačič Peršin, Duh inkvizicije, str. 196. 
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bil v neposredni bližini maršala Tita: »Pred prihodom na uradni obisk Nixona 
je prišel na uradni obisk državni sekretar za zunanje zadeve, gospod Schultz. 
Bil je gost predsednika jugoslovanske vlade. V protokolu je bilo predvideno, 
da g. Schultza sprejme tudi Tito. Razgovor so imeli v Belem dvoru. Po pro-
tokolu bi bilo potrebno izpeljati kratko srečanje brez političnih pogovorov. 
Zavleklo se je kar dobri dve uri. Vsebina pogovorov je bila, da Amerika želi 
imeti večji vpliv v Evropi in da je potrebno odstraniti varšavski pakt. Predla-
gal je celo, da naj se Jugoslavija odpove samoupravljanju in neuvrščenosti in 
se priključi demokratičnemu svetu pod vodstvom ZDA. Tito je te predloge 
odločno zavrnil s poudarkom, da je Jugoslavija na poti uspešnega gospo-
darskega razvoja. Neuvrščene države so že tedaj imele velik pozitivni vpliv 
na mir v svetu, kar je njihova največja vrednota. G. Schultz se ni mogel 
sprijazniti, da ni uspel prepričati Tita, zato je zelo nervozno udaril po mizi 
in rekel: ,Komunizem se mora uničiti na celem svetu. Ne bomo trpeli, da 
se nam podira gospodarstvo zaradi vzpona komunizma. Ne bomo varčevali 
na tem, koliko bo stalo, da komunizem uničimo.‘«23 O tej demokraciji, ki je 
prišla k nam, nekdanji slovenski uslužbenec maršalove protokolarne službe 
upa povedati brez dlake na jeziku: »Po padcu berlinskega zidu so Američani 
objavili, da je njihova država financirala protikomunistične organizacije v 
Evropi v skupnem znesku 65 milijard dolarjev.«24 Torej mi zdaj za ta »prihod« 
in tovrstno drago »demokracijo« krepko preplačujemo, obresti so v porastu, 
samo naraščajo. Odplačevanje pa je videti kot naraščajoče zadolževanje brez 
konca in kraja.

Razvoj dogodkov, brezobzirni globalizirani neoliberalistični kapitalizem, 
ki ne prenese socialne pravičnosti, je izzval po celem svetu socialne pro-
bleme, krizo in izločenost. »Totalitarno« podobo vladavine komunizma je 
zamenjal še hujši, čeprav sila prefinjen sistem totalitarizma kapitala, z njim 
pa premoč ekonomije nad vso družbo. Tak razvoj dogodkov je Grmič pred-
videl in Vatikan opozarjal, vendar ni uspel, doživel je odstranitev, osamitev 
in podobne izločevalno-diskriminacijske ukrepe. Toda čez čas je prejel 
»priznanje in zadoščenje za svojo pokončno držo prav iz mesta, ki ga je naj-
manj pričakoval, a objektivno največ pomeni. Ob Grmičevi 70-letnici leta 
1993 se mu je papež Janez Pavel II. v osebnem pismu opravičil in obžaloval, 
da je v primeru Jugoslavije ravnal napak, ker ni upošteval njegovih svaril.«25 

Ivan Somrak, Spomini na Tita, spremna beseda Marko Vrhunec, Tiskarna Vesel, Novo mesto, 2003, 

str. 107. 

Prav tam. 

Peter Kovačič Peršin, Duh inkvizicije, str. 197.
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Tudi heretični katoliški teolog Hans Küng (roj. 1928), tvorec Deklaracije 
svetovnega etosa (1993), ki je doživel podobno usodo kot Grmič, je zelo 
kritično izrazil pomislek, da kljub vsemu vendarle ostaja veliko vprašanje, 
če je bila zmaga atomske vojaške supersile nad Sovjetsko zvezo, dolgoročno 
gledano, zares v prid ZDA. Kajti: »Bil je gospodarski, socialni in moralni 
polom, da je supersila uničila Sovjetsko zvezo.«26 Delovati politično in hkra-
ti etično je Küngov apel, in kolikor bolj se mora angažirati politika, toliko 
bolj mora biti navzoča zavest o etični nujnosti presojanja in delovanja, da bi 
politika obvladovala nakopičeno svetovno zlo in probleme in da pri tem ne 
bi puščala za seboj še večjega zla in krivic v primerjavi s tistimi, ki naj bi jih 
odpravila. Politika je torej samo sredstvo, nič več in nič manj.

Tako postaja ideja o možnosti vsesplošne etike svetovnih razsežnosti zani-
miva in privlačna še posebej danes, kajti upoštevati moramo, da se je dve-
stoletna doba ideje napredka, ki je sanjala o zemeljskem raju in se je napajala 
iz revolucij, izpela (1789–1989) in da danes živimo v postrevolucijski dobi, 
v času, ki ga je v naših razmerah zelo pretreslo dejstvo sesutja socializma 
»boljševiškega izvora« po letu 1989. Ravno Grmič je bil pri nas med prvimi, 
ki je opozoril na Küngove nazore, in revija Znamenje je že pred leti objavljala 
prevode poglavij iz Küngovih del in posamične študije o njegovih stališčih, 
s katerimi je opozarjal, da globalizacija danes zahteva globalni etos, čeprav 
tak etos ni posledica globalizacije. Globalizacija je nedvomno v marsičem 
najprej ekonomske in tehnične narave, toda ta napredek je s seboj prinesel 
nove probleme, celo globalizacijo problemov, in ti po Küngu zahtevajo sve-
tovni etos, ki naj prinese mir med svetovnimi religijami, kajti miru v svetu 
ne bo brez miru med religijami.

Religiozni angažma po svojem bistvu ni toliko religiozni – religija brez del 
je mrtva −, ampak predvsem etični in Grmičeva teologija, ki je nedvomno 
angažirana, izrazito antropološko naravnana, v središče razmišljanj postav-
lja problem človekove »etične ozavestitve in njegove moralne odgovor- 
nosti«. Merilo osebne človekove odgovornosti, tako zase kot za druge-
ga in za družbene razmere, je zanj »najvišji etični kriterij«.27 Trditvam in 
ocenam, da danes ne Kocbek in ne Grmič nista več aktualna, Peršin tako 
po kocbekovsko uporno kljubuje: »Socializem kot etično družbeni projekt, 
kakršen je v svoji osnovi krščanski socializem, pa v protiglobalizacijskem 
gibanju ekološke ovedenosti, prebujajočega se čuta socialne pravičnosti in 
medčloveške solidarnosti vse pogumneje klije iz svojih zgodovinskih kore-

Hans Küng, Projekt Weltethos, Piper, München, 2002, str. 26.

Prav tam, str. 203. 
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nin.«28 Zdajšnja družba blagostanja je čedalje bolj laž in »prestoli so majavi. 
Človečnost pa ostaja živa«.29 Zato Peršin na koncu sklene svoja razmišljanja 
o Grmiču z njegovo uvodno mislijo iz dela Izzivi in odgovori (2000), ki 
sporoča: »Človek ni samo tisto, kar pač je, temveč je še bolj tisto, po čemer 
hrepeni, kar upa in kar ljubi.«30 Toda »integristično naravnan vrh slovenske 
katoliške cerkve«, ki je mukoma prenašal »Grmičeve socialne ideje in dialog 
s komunisti«, se je »potrudil tudi čim prej zatreti vsako možnost ponovnega 
oživljanja krščansko socialne vizije. Pri tem je ravnal po slovenski navadi 
sektaško.«31 

Kaj reči ob zapisih kot »sestop z oblastniških pozicij in notranje prečišče-
nje«, nujnost zavreči »politični katolicizem kot obliko svoje udružbenosti« 
in sestopiti »na evangeljsko načelo osvoboditve od vseh družbenih spon«.32 
Za nekoga zunaj katolicizma in ki je povrhu še ateist − tako kot avtorica tega 
prispevka −, ni preprosto pisati o nečem, s čimer se ne istoveti in čemur niti 
ne pripada in mu tudi nikdar ne bo. Zato naj bo – poudarjam: gledano od 
zunaj − vsak govor o nujni reformi, obnovi ali spremembi institucije smiseln 
samo v tem pomenu, da kaj takega mora priti od znotraj, ne od zunaj in še 
najmanj ne s silo ali prisilo. Biti vedno bolj soočen z oživljanjem ideološke 
mobilizacije s cerkvene strani, pozivom k novi ločitvi duhov, antiliberaliz-
mu kot kulturnemu boju, z zlorabljanjem socialnih idej za ideološke name-
ne in s cunamijem očitkov z druge, prav tako sovražne strani, ki v podobi 
linča vpijejo proti − sicer skrajno kriminalni in obsojanja vredni − pedofiliji 
itd., vse to so mučna in boleča soočanja, ki nas ohranjajo na dveh, med se-
boj sovražnih bregovih. V preteklosti je kultura pri nas opravljala politično 
nadomestništvo, ker pač nismo imeli samostojnih političnih institucij, in 
takšno romantično politiko lahko razumemo kot smiselno in celo herojsko 
v času, ko nam je germanizacija grozila, da nas pogoltne. Danes, ko smo 
samostojna država v okviru Evropske unije, bi morali razmišljati o tem, 
kako preseči ta vzorec iz preteklosti, ko so teologija, filozofija, pisateljska, 
pesniška in siceršnja umetniška dejavnost dobesedno protagonisti določe-
ne nazorsko usmerjene politizacije − in ta zagon spet pridobiva na moči. 
Delitve v smislu izključujočih ločitev se poglabljajo in samo vprašanje je, 
do kod bodo šle.

Prav tam, str. 217. 

Prav tam. 

Vekoslav Grmič, Izzivi in odgovori, Unigraf, Ljubljana, 2000, str. 3. 

Peter Kovačič Peršin, Duh inkvizicije, str. 198.
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Na zadnji strani Duha inkvizicije, v poglavju Slovenska Katoliška cerkev na 
razpotju, Peršin zato poudarja: »Na potezi je vodstvo cerkve. Laična javnost se 
sprašuje, kateri način vraščanja v pretežno sekularizirano slovensko družbo bo 
cerkev uporabila. Ali bo ostala pri utrjevanju svojih družbenih pozicij in bo 
s tem nehote ali vede izziva la konfliktno vzdušje v družbi; ali pa bo prenesla 
težišče svojega delovanja na duhovno področje in stremela k not ranji moralni 
preobrazbi družbe. Verjetno se takšna dilema zastavlja tudi samemu vodstvu 
slovenske Katoliške cer kve, ali vsaj posameznikom. Ali bo torej vztrajala na 
pozi cijah moči, ali bo izbrala pot pričevanja? Vstopati v slo vensko družbo z 
logiko moči daje, to je razvidno že danes, učinke le v prostoru politične in eko-
nomske participacije. To pa so neobstojne koristi. Z mobilizacijo svojih kadrov 
v boj za družbeno moč pa cerkev krni svoj moralni in duho vni potencial. Ko 
se duhovščina bolj ukvarja z organizacij skim in gospodarskim delom, nujno 
zanemarja dušnopas tirsko delovanje. S tem izgublja cerkev svojo moralno pre-
pričljivost in duhovno privlačnost. Rekatolizacija, podprta s političnim, eko-
nomskim in tudi s karitativnim delovan jem, ne uspeva. Ponovna evangeliza-
cija je namreč duhov no verski preporod. Za ta preporod pa cerkev potrebuje 
v prvi vrsti moralno in duhovno močne osebnosti. Žal pa se prav danes sooča 
tudi na Slovenskem z moralno in duhov no krizo svojih nosilcev.«33

 Če je krščanstvo naša skupna drža, ki ji vsi ogromno dolgujemo in ki 
pomeni v marsičem temelj našega humanizma, velja Peršinovemu nedvomno 
izjemnemu delu prisluhniti zato, ker opozarja na potrebo po pričevanju in 
pri tem odločno odklanja pozicijo moči in celo premoči. Gre za pričevanje, 
oznanjanje evangelija in usmerjenost k notranji, moralni preobrazbi družbe. 
Smisel ponovne evangelizacije bi bil duhovni verski preporod, ne boj za 
politični in gospodarski prestiž. Glede na naše, slovenske razmere bi to 
pomenilo prizadevanje za oblikovanje človeka kot osebnosti; osebnost pa je 
bitje, ki je nosilec vrednot, za katere ve in ki jih tudi udejanja, skratka: jih 
živi. Tudi, kadar gre za spravo!

Sprava da, sprevrženost ne! Kajti sprava je naša dolžnost do življenja, 
samouresničitve nas kot posameznikov in naroda kot celote. Etična zahteva, 
in to ena najbolj prvinsko etičnih, je odnos do mrtvih, pravica do groba 
in pokopa, kar smo sodelavci Revije 2000 v svojih člankih razvijali tudi s 
pomočjo idej iz knjige življenja in enciklopedije smrti.34 Po mojem osebnem 
mnenju je eden najbolj konstruktivnih prispevkov na temo o spravi pri nas 

Prav tam, str. 302. 

Gl. Danilo Kiš, Grobnica za Borisa Davidoviča: sedem poglavij skupne pripovedi, Mladinska knjiga, 
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obuditev ideje nesmrtnosti, ki jo je v mednarodnem prostoru prav tako raz-
vijala frankfurtska šola marksistov, ki so bili povrhu še svetovnonazorsko 
ateisti. Po strašni industriji smrti, ki jo uteleša fenomen Auschwitz, se ni 
dalo več prisegati na to, da bi bila smrt nekaj poslednjega. Kot je življenje 
vsakega človeka enkratno, neponovljivo, osebno, je takšna, po dojemanju 
naše kulture, tudi smrt, in ravno to je bil največji zločin množičnih pobi-
janj ljudi kjer koli, v katerem koli taborišču, na katerem koli morišču, da je 
človeku kot posamezniku odvzeta in kratena pravica do njegove enkratne, 
individualne, osebne smrti. Če je precejšen del sodobne filozofske misli, kot 
na primer eksistencializem, prisegal na idejo smrtnosti kot dokončnosti, 
potem so klici z druge strani vpili: Ven iz vode smrtnosti! Življenje je večno, 
v sebi premore samoobnovitveno moč. Že zapis na naših nagrobnikih – 
Počivaj v miru – pomeni, glede na svoje izvorno, hebrejsko poreklo besede 
olam, večnost, skratka: Počivaj v večnosti. Smrt je kot sprava z večnostjo, 
natančneje: čas brez konca v večnost – in zato daje možnost sprave kot 
naše usposobljenosti za humanizacijo našega skupnega bivanja, ki priznava 
etična merila.

V tej smeri gre Peršinov sklep, ki smisel sprave povzame v tole misel: »Spra- 
va je izraz človečnosti človeka in je dosežek njegovega počlovečevanja. Kot 
taka je postavljena v same temelje sodobne demokratične Evrope.«35 Kot 
suveren narod, ki goji samospoštovanje, moramo dati priznanje svojemu 
narodnoosvobodilnemu boju in njegovim vrednotam, kajti »le narod, ki 
ne postavlja pod vprašaj lastnega osvobodilnega upora, bo znal ceniti in 
ubraniti svojo svobodo«.36 K tej svobodi pa spada tudi priznanje tragičnosti 
ubitih na drugi strani. Toda s temi žrtvami ne smemo manipulirati ali netiti 
ideoloških spopadov, kar pri nas spet zagnano divja ravno ta trenutek. Kar 
izhaja posredno iz Peršinovih zapisov o našem odnosu do polpretekle zgo-
dovine, je v bistvu misel, da nobeno soočenje s preteklostjo ni smiselno, če 
se odvija na ravni propagande, še najmanj ne na ravni politične propagande, 
kajti politizacija preteklosti lahko pripelje do ponovitve tega, kar se je zgodi-
lo, in kar se sploh ne bi smelo nikdar zgoditi. Če tega ne bomo zmogli, 
bomo še naprej deležni mednarodnega posmehovanja, kajti ne dokazujemo 
samospoštovanja.

Peršinov moralni kompas je zelo transparenten tudi v pogledih o spravi, ko 
osebno ne more mimo bolečine, s katero je soočen v dveh primerih, ki ju po-
drobneje opisuje. Sorodnik Andrej Suhadolnik je komaj devetleten doživel 

Peter Kovačič Peršin, Duh inkvizicije, str. 264. 
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grozoto vetrinjskega taborišča, ki mu je sledilo teharsko, nato še taborišče za 
otroke iz belogardističnih in domobranskih družin, pozneje zapor v Logat-
cu, vendar kljub vsemu trpljenju ni popustil sovraštvu in maščevanju; nas-
protno, v njem sta »dozorela izjemna človečnost in dobrosrčnost do vsako-
gar«.37 Na njegovem pogrebu je Peršin srečal ljudi, ki sovraštvu niso bili kos, 
trpljenje jih je zaznamovalo s trpljenjem in zlobo, zastrupljalo in razjedalo 
jih je sovraštvo, ki je vpilo k maščevanju: »Sprave ne bo, dokler ne bodo v 
Ljubljani na Kongresnem trgu viseli vsi zločinci, ki so še živi.«38 Peršina so 
te besede tako prizadele, da jih je moral sporočiti v svoji knjigi kot trajno 
zapisane. Nedavna dogajanja ob proslavi na istem prostoru opozarjajo na 
neko, nam nedopustno možnost maščevanja. O izbruhu te podivjane sile 
sovraštva nam Peršin sporoča, kaj izhaja iz naše, skupne nezmožnosti za 
medsebojno pomiritev in spravo. 

Ko obsoja nespravljivi del slovenske katoliške duhovščine in vernikov, to 
njihovo zmotno stališče ponazarja s preroškimi, svetopisemskimi stališči: 
»Pustite jih! Slepi so, vodniki slepih. Če pa slepi slepega vodi, bosta oba pad-
la v jamo.« (Mt 15,14) Že od Platona naprej pa »jamsko« bivanje sploh ni 
pravo bivanje, kajti še sploh ni na ravni smisla. Zato Peršin s svojo spravno 
in človeško toplo držo bolečino narodne slepote izraža kot obsodbo tistih, 
ki ne zmorejo preseči nesmiselne ločitve duhov: »Za slovenskega kristjana 
ostaja najbolj boleče dejstvo, da je slovenska Katoliška cerkev spregleda-
la zgodovinsko priložnost, da bi ostala v distanci do politike in bi vršila 
izključno svoje duhovno in moralno poslanstvo. S tem je izgubila težko 
pridobljeno moralno verodostojnost in je sprožila proces nadaljnje erozije 
katoliške skupnosti.«39

Pokončno in ponosno držo svojega oporečništva Peršin sklene v tale zapis: 
»Prav zato ponavljam iz razumnosti, da je sprava − kot odpuščanje drugemu 
in sebi, kot priznanje obojestranske krivde, kot sprejetje drugega v njegovi 
drugačnosti, njegovi lastni resnici, pa tudi zablodah − ne le pogoj za sožitje 
in sproščeno življenje našega naroda, je tudi pogoj za ohranitev krščanstva v 
naši družbi.«40 Ne pozabimo, da imamo pred seboj zelo vernega in izročilu 
evangelijev predanega človeka, ki svoje krščanstvo živi in nam ateistom v 
smislu etizacije sveta daje zgled, kako je človekovo bivanje z vsem osre- 
dinjeno ravno z etiko. Prva najvišja resnica in hkrati povezovalna med ljud-

Prav tam, str. 265. 
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mi, ki smo si med seboj nazorsko različni, je etična in odločilno vpliva na 
naravo dialoškosti in na našo zmožnost za medsebojno komunikacijo. Žal 
najnovejši tok dogajanj kaže, da večstrankarski sistem dialoškosti ni krepil. 
Nasprotno, kot da bi z določenimi političnimi ukrepi olastninili še dialoškost 
in zmožnost za medsebojno komuniciranje. Vedno bolj smo priče pojavu, ki 
ga znani rek opisuje kot ali si naš ali pa si proti nam. 

Kot »svetel primer spravne drže« Peršin omenja pisatelja Igorja Torkarja, še 
posebno opozarja na njegovo delo Umiranje na obroke. Čeprav je bil Torkar 
mučen in celo tri leta zaprt v samici, ker ni popustil pred izsiljevalsko tor-
turo, s katero so želeli izsiliti »priznanje za politično krivdo«, je svojemu 
mučitelju, polkovniku Mitji, ko ga je nekoč priložnostno srečal na ulici, 
dal roko, ga pozdravil in mu iskreno dejal, da je čas, da si odpustimo. »Ig-
orja je med triletnim trpljenjem v samici rešila pred blaznostjo čista vest in 
očuvanje lastnega človeškega dostojanstva. Igor je bil partizan in komunist, 
a je njegovo srce živelo evangelij.«41 S temi besedami je Peršin postavil etični 
spomenik Torkarju in ta zapis bi veljalo vključiti v spremno besedo dela 
Umiranje na obroke ob njegovi ponovni izdaji. Tu ne morem kaj, da se ne 
bi spraševala, kako bi se odzval ta polkovnik Mitja, če bi ga danes povabili 
na pogovor o tem, kaj je počel z ljudmi v zaporu. Kako bi razumel in dojel 
takšno povabilo? In kako z vsem tem živi, doživlja to, da je počel krivico 
človeku?

Človek kot kristjan dobi odgovore v evangeliju, opozarja Peršin. To 
je najprej nekaj duhovnega in kot táko »obstaja v osebnosti kristjana in 
v občestvenosti verujočih, ne pa v družbenih institucijah. In samo tu − v 
osebi – lahko prihaja do ustvarjalne integracije človekovega vsakovrstnega 
delovanja. Primat osebe je pri formiranju kristjana bistveno načelo. In če 
hoče slovenska Katoliška cerkev stopiti na pot ponovne evangelizacije slo-
venskega naroda, je to samo pot evangelija ubogih, pot norosti križa, ne pa 
pot političnega vpliva, gospodarske moči, graditve vzporednih družbenih 
struktur in zapiranja v stolp svoje edinozveličavne in prave resnice«.42 
Peršinu moramo dati vse priznanje za pogum, da je sploh spregovoril, kajti 
to, kar vsi vemo, ni sporno, po navadi pa je grd tisti, ki o tem spregovori in 
na glas govori.

Revija 2000, ki je izhajala štirideset let, je bila revija dialoga in sožitja. 
Žal duh dialoga in sožitja ni prekvasil slovenske katoliške cerkve kljub 
Grmičevemu prizadevanju. Zato je po osamosvojitvi stopila na pot poli-

Prav tam, str. 267. 
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tizacije in delovanja skozi politično in kapitalsko moč. Na to avtor knjige 
opozarja: »Znano je, da je metropolit dr. Alojzij Šuštar vztrajal na vrnitvi 
vsega po revoluciji zaseženega premoženja cerkvi iz razloga, da bo cerkev 
imela toliko družbenega vpliva, kolikor bo imela kapitalske moči. − In to 
moč je hotela pridobiti in jo povečati. Prav to stališče je krog krščanskih so-
cialcev iz kroga Revije 2000 zavračal iz razloga, da moč cerkve kot občestva 
kristjanov izvira iz njihove vere in delovanja po njej, ne iz moči kapitala ali 
političnih pozicij, zato je bil že v teku demokratizacijskih procesov« Grmič 
»odstranjen iz političnega delovanja«.43 Te tendence je škof Grmič »kot oster 
presojevalec pač kmalu spregledal, da se cerkveno vodstvo v poosamosvo-
jitveni Sloveniji vse bolj nagiba k integrizmu, da obnavlja svojo predvojno 
kapitalsko moč in iz nje izhajajoč družbenopolitični vpliv v družbi, ki naj 
bi jo sčasoma povsem obvladovala«.44 Zdaj te dni, konec julija 2012, ko se 
na televizijskih ekranih odvijajo čudne zgodbe, povezane z imenom sicer 
priljubljenega in ljudskega škofa Alojzija Urana, zelo pogrešamo Grmiča in 
njegov uvid v pravo, resnično dogajanje, mimo zakulisja, ki ga dva tisoč let 
stara institucija perfektno obvladuje. 

V zadnji, poslovilni številki Revije 2000 je Peršin v svojem uvodnem 
zapisu z naslovom Pogled nazaj poudaril, da je profil revije zaznamovala 
določena »temeljna usmeritev, zvesta izvorni opredelitvi. Središče je ostajal 
človek kot oseba, njegovo družbeno udejanjanje in njegova duhovna orien-
tacija; izrazito še slovenski človek v svoji narodni in družbeni danosti«.45 Kot 
da bi nas sodelavce povezovala in združevala neka dobra volja do obstoja, 
hotenja, da obstanemo kot zgodovinsko enakovredni s tem, kar se dogaja 
pri nas in v svetu, ne onkraj zgodovine. Peršin tudi upravičeno opozarja, da 
se nismo posluževali velikih besed in pompoznega izražanja; delovali smo 
najprej strokovno, glede na to, s čim se je kdo od nas ukvarjal, in pri tem 
upoštevali prvinskost, ki nas je včasih prijetno zbliževala z ljudskostjo, ki ni 
bila združljiva z elitno in politično privilegirano kulturo tako imenovanih 
prestižnih revij.

Vedno smo ostajali sami in ni nam žal. Oni na levi − kot oblast pri prepol-
ni mizi − niso vedeli, kaj bi z nami, tako zelo odveč smo jim bili, samo kot 
kaka slaba vest. Na desni pa so se nas izogibali, vsak pogovor z njimi, odet 
v še tako zanosno leporečje, se je na koncu spremenil v neprikrito sovraštvo 
in odklanjanje. Skratka, oboji so nas obravnavali »s figo v žepu« in oboji so 

Prav tam, str. 204. 
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sklepali politične kupčije v imenu nazorske prestižnosti. Kakor denar tudi 
oblast ne zaudarja. Kar nekajkrat so nas oboji hoteli porabiti za drobiž, s 
katerim bi se med seboj podkupovali in se izplačevali. Peršinu gre zasluga, 
da se je tovrstnim »dobrodelnim« potezam obojih znal spretno izmakniti. 

Nazadnje smo se sodelavci Revije 2000 in nekateri povabljenci srečali46 
na svečanem sprejemu pri takratnem predsedniku republike Slovenije,  
dr. Danilu Türku, ki je z zlatim redom za zasluge odlikoval Petra Kovačiča - 
Peršina, in sicer za »svobodoljubnost v njegovem publicističnem delu, s 
katerim je vztrajno, odločno in požrtvovalno odpiral intelektualna obzorja 
slovenskega duha«. Osebno sem bila ob tem priznanju ganjena in z nekat-
erimi udeleženci otožno razpravljala o koncu izhajanja Revije 2000, se pravi 
po štiridesetih letih. Toda: konec česa?

Ni malo razlogov, ki opozarjajo, da nam ni uspelo razviti žive, dejavne civil-
ne družbe, ki bi bila zmožna razmišljati onkraj politično opredeljenega sveta, 
onkraj delitve na desno in levo, mimo vsakršne ločitve duhov, ki se v naših 
razmerah sovražno srečujeta in obračunavata. Do kod takšno obračunavanje 
lahko seže, vemo iz tragičnih dejstev, še posebno tistih, povezanih z drugo 
svetovno vojno. Peršin v uvodnem razdelku Duha inkvizicije, naslovljenem 
O namenu te knjige, pravi: »Le veter kritične besede lahko prinaša svež piš 
in zrač nejše mišljenje. S tem tudi strpnost do drugačnosti drugač nih. Glas, ki 
kliče k streznitvi, želi, da odpremo okna naše ga javnega zavedanja in osebnega 
prebujanja na stežaj. Le tako se bo mogoče izogniti novemu orkanu medse-
bojnega sovraštva, ki že razvnema strasti, saj so pod pepelom zadu šitve le tlele. 
Stojimo pred prebujajočim se pogoriščem in v dobro naših potomcev ter nu-
jno za preživetje naroda je, da ga pogasimo.«47 Toda kako, saj je sovraštvo 
okrog nas vedno bolj silovito in ne popušča? 

Nismo še prišli tako daleč, da politike ne bi dojemali drugače kot pogubne 
zasvojenosti, in najnovejši tok dogodkov to samo potrjuje. Če je bilo vodi-
lo Revije 2000 etična naravnanost in človečnost brez meja, potem mnogi 
vemo, da ta trenutek to ni možno drugače kot samo in zgolj individualno. 
Tu ne bomo odnehali, čeprav nam formalizmi raznih agencij s svojimi togi-
mi predpisi in izrazito kvantitativnimi merili za sofinanciranje kulturne in 
založniške dejavnosti niso naklonjeni.

Delo Duh inkvizicije nakazuje možnost izhoda iz krize, v katero nas je pah-
nil neoliberalizem, kajti Peršin ne pritrjuje znani tezi, »da neoliberalistični 

Cvetka Hedžet Tóth, »Umrla je revija − zakaj nihče ne joče«, Sodobnost, let. 75 (2011), št. 9,  
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model gospodarske in politične ureditve ni ujet v ideološke koncepcije 
družbe in da predstavlja civilni produkcijski sistem«.48 Ideološko plat neo-
liberalizma oziroma tega, kar se v ekonomski znanosti strokovno imenuje 
»Washingtonski konsenz«, je mogoče opisati kot ekonomske in politične 
ideje, ki jih zastopajo in z vsem podpirajo politično vladajoče ekonom-
ske elite s svojimi institucijami v najbolj razvitih industrijskih deželah in 
mednarodnih finančnih ustanovah. V procesu tako imenovane demokratiza-
cije in uvajanja reform v vzhodni in srednji Evropi, ko je bil neoliberalizem 
sprejet − tudi v Sloveniji − kot daleč najboljši in edini sprejemljivi politično 
gospodarski program, je ta program pomenil naslednje: umikanje države 
s področja ekonomije, odločno in temeljito privatizacijo na vseh ravneh, 
maksimalno omejevanje socialne politike, transformacijo nekdanjih social-
no-solidarnostnih kategorij na področju zdravstva, sociale in izobraževanja v 
ekonomske kategorije itd. V tej zvezi Peršin v razdelku o Andreju Gosarju49 
opozarja na daljši članek »Naslednji korak«, kar je prijetno povabilo, da ga 
ob prvi priložnosti preberemo, kajti v njem so dragocena stališča, iz katerih 
izhajajo praktične alternative neoliberalizmu.50

Konec prejšnjega stoletja nas je soočil z izgubo orientacije »o našem skup-
nem narodnem bivanju«, kajti naša politika je vse preveč zavrgla »merila 
civiliziranega obnašanja«, kot taka pa doživela »moralni zdrs«.51 In vsebina 
tega zdrsa? »Uveljavila se je funkcionalna pragmatičnost, kar pomeni moral-
na nenačelnost. Vrhovne (ne)vrednote naših družbenih odnosov so postale 
uspeh, profit in oblast. Človek je ponižan v predmet porabe.«52 S polnimi 
usti demokracije, s tem že do skrajnosti zlorabljenim »všečnim« pojmom, 
je politizacija pregnala solidarnost in mnogi politiki se zdaj kot hinavci 
oglašajo in zganjajo leporečništvo, češ, siromaki, kako vas tepejo, ne povedo 
pa, da so sami ustvarili razmere, da so delavci izkoriščani, tepeni in ob tem 
še ponižani, saj se jim življenje spreminja v boj za golo preživetje.

»Kam so šle sanje, ki so pred desetletji tkale našo družbeno preobrazbo!«53 
Tako se sprašuje Peršin že v delu Vrnitev k Itaki, kjer ugotavlja: »Politika 

Prav tam, str. 129.

Prav tam, str. 129−130.

Ciro Gomez, Roberto Mangabeira Unger, »Naslednji korak: praktična alternativa neoliberalizmu«, 

Kritika neoliberalizma, tematska številka Revije 2000, 1996, št. 92, str. 5−51. 

Peter Kovačič Peršin, Vrnitev k Itaki: Slovenci v procesih globalizacije, Društvo 2000, Ljubljana, 2010, 

str. 207. 

Prav tam. 

Prav tam. 
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se je iz odgovornega upravljanja z javnimi zadevami sprevrgla v borbo za 
pridobivanje fevdov nad nekdanjim družbenim premoženjem. Kategorija 
narodnega premoženja je poniknila v podtalje zgodovinskega spomina in z 
njo izginja tudi kategorija občih interesov naroda in družbe. Ideja o družbi 
socialne pravičnosti je potonila v naraščajočem socialnem razslojevanju, v 
revščini množic. Politika pa se bolj kot z resničnimi problemi te družbe 
ukvarja z vrtičkarstvom osebnih interesov.«54 Po letu 1990 so mnogi par-
tijci pri nas postali najbolj zagrizeni v zahtevah po vračanju in privatizaciji 
premoženja. In ko si jih vprašal, ja, kako pa je s tem, saj so zjutraj bili še 
komunisti, so odgovorili nekako v tem smislu, da denar pač ne smrdi (pecu-
nia non olet), siromaštvo pa je še bogu odvratno in odvečno. Ko gre za etiko, 
ti ljudje hitro, tako po liberalistično odvrnejo, da je »etika pač moja privatna 
stvar«. Nastaja kategorija ljudi, ki bi jih veljalo imenovati liberalni levičarji, 
morda še liberalni komunisti. Kot taki so zelo primerni, da bi jih odčitala 
teoretska psihoanaliza lacanovske usmeritve. 

Medčloveškost kot bivanje skupaj je nekaj plemenitega, pomeni človečnost, 
zaradi katere ne bom drugega človeka nikdar jemal kot sredstvo, ampak 
bom videl v njem nekaj svetega. Dobro počnem zaradi dobrega samega in 
etika se začne tu, kjer se zavem pomena dobrega, kajti ljudem nam je dano, 
da vemo, kaj je dobro. Zato je vrednota (vrlina) to, kar vem, česar se zave-
dam, in kar vem, to tudi počnem in uresničujem. Etika je kot most od mene 
do drugega človeka, kajti nisem samo jaz, so tudi drugi. Peršin je to dejstvo 
v Etosu sodobnega bivanja imenoval upravičeno »počlovečevanje človeka«, ki 
»predpostavlja njegovo etično uzavestitev«.55

Vrednota je praktična resnica, ker jo živim, počnem, prenašam na druge. 
Kadar smo skupaj ljudje kot družba, se organizirana, množična dobrota ime-
nuje solidarnost, ali kot pravimo: eden za vse in vsi za enega. Biti solidaren 
zato pomeni delati dobro za vse na najširši družbeni ravni. In če družbene 
ustanove ne premorejo solidarnosti, potem niso dobre, niso za ljudi, so proti 
njim. Družba kot organizirana skupnost zato mora imeti solidarnost vgra-
jeno v same temelje prav vseh ustanov, da so te smiselne in da se ljudje v 
njih prepoznamo. Tako sta tudi demokracija in solidarnost eno in neločljivo 
dejstvo. Solidarnost kot utelešeno dobro nam pomaga in tudi mi delujemo 
v tej smeri, da domujemo v tem kratkem življenju, ki nam ga je dano živeti 
med rojstvom in smrtjo. 

Prav tam. 

Gl. Robi Kroflič, Peter Kovačič Peršin, Vlado Šav, Etos sodobnega bivanja: pogovori, Društvo 2000, 

Ljubljana, 2005, str. 85.
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Etizacija sveta in medčloveškosti bo trajno spremljala profil naše Revije 
2000. In danes vem, da nič, kar nima v sebi nekaj etično trdnega, ne more 
obstati. − In prav je tako. 
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DARKO SUVIN

15 TEZ O KOMUNIZMU IN JUGOSLAVIJI  ALI 
DVOGLAVI JANUS EMANCIPACIJE PREK DRŽAVE: 
(PREOBRAZBE IN PREOBLIKOVANJA MARXOVEGA 
»PRISPEVKA K ŽIDOVSKEMU VPRAŠANJU«)

Ta spis je poskus, da bi razumeli komunistične partijske države in družbe (s sklepanjem iz jugoslo-

vanskega primera), izhajajoč iz branja in aplikacije Marxovega »Prispevka k židovskemu vprašanju I«. 

Izvedli smo ga tako, da smo izbrali deset navedkov iz Marxovega besedila in jih uporabili v 15 tezah, ki 

se iztečejo v podobo in koncept dvoglavega Janusa človeške emancipacije prek države – ta emancipacija 

je v nekaterih pogledih dejanska, medtem ko hkrati v drugih pogledih še vedno privede do velike 

odtujitve. Metoda, ki jo uporabljamo, temelji na prevajanju Marxove semantike iz 40. let 19. stoletja, 

pri kateri, ob hkratnem ohranjanju njegovega trajnega osvobodilnega horizonta, uporabljamo nekaj 

»operacij« ali premikačev, ki v izhodišču zadevajo zamenjavo Marxove »uradne religije« z »uradnim 

komunizmom« (imenovanim C2) in pa izrazov »religiozni« z »ideološki« ter »politični« (ki pri Marxu 

pomeni nasprotje religiozni državi in vladavini) z »družbeni«. Nasprotje »religije«, Marxov »ateizem« 

oziroma usmeritev k popolni človeški emancipaciji, je pravi emancipacijski komunizem (imenovan 

C1). Osrednja, osma teza ugotavlja, da je »dejanska in integralna politična demokracija komunistična 

(C1): omejuje in počloveči neizogibno državo«. Pred samimi tezami je ekskurz o Marxovi evoluciji 

v letih 1843–1875, ki zadeva predvsem vprašanje prevajanja njegove opozicije med bürgerliche 

Gesellschaft in Staat. V njem nakažemo, da je Marx Feuerbachovo antropologijo plodno uporabil in 

praktično takoj presegel, s čimer zanikamo obstoj kakršnega koli »epistemološkega reza« pri Marxu.

KLJUČNE BESEDE: Marx, človeška emancipacija, emancipacijski komunizem, država, bürgerliche 

Gesellschaft.

DARKO SUVIN

15 THESES ABOUT COMMUNISM AND YUGOSLAVIA, 
OR THE TWO-HEADED JANUS OF EMANCIPATION 
THROUGH THE STATE: METAMORPHOSES AND 
ANAMORPHOSES OF “ON THE JEWISH QUESTION” 
BY MARX

This essay attempts to understand the Communist Party States and societies (inductively from 

Yugoslavia) following a reading and application of Marx’s On the Jewish Question, Part 1. This is 

effected by choosing 10 citations from that text and applying them in 15 theses that issue in the 

image and concept of the two-headed Janus of human emancipation through the State – both really 

*
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emancipatory in some ways, and yet still hugely alienating in other ways. The method used is to 

translate Marx’s 1840s semantics, while keeping his permanent liberatory horizon, by means of 

some “operators” or shifters, the initial ones being the replacing of Marx’s “official religion” with 

“official communism” (called C2), then “religious” with “ideological”, and “political” (in Marx’s lay 

meaning of opposition to the religious State and government) with “social.” The obverse of “religion”, 

Marx’s “atheism” or orientation towards complete human emancipation, is the true emancipatory 

communism (called C1). The central Thesis 8 concludes that “the real and integral political democracy 

is communist (C1): it restrains and humanizes the necessary State” and shows how the State could 

be absorbed into a non-State society. The Theses themselves are preceded by an excursus on Marx’s 

evolution between 1843 and 1875, in particular on how to translate and develop his basic opposition 

of bürgerliche Gesellschaft against Staat. It suggests Feuerbach’s anthropology was both fruitfully used 

and almost immediately transcended by Marx and denies any “epistemological break” in Marx.

KEYWORDS: Marx, human emancipation, emancipatory communism, state, bürgerliche Gesellschaft. 

IVANA MOMČILOVIĆ

ZA »TO« JUGOSLAVIJO

Članek razpravlja o izvoru partizanskega boja in avnojske Jugoslavije, analitično aktualizira ideje 

partizanskega boja, podaja demarkacijske črte, kdaj, s čim, kje se začenja Jugoslavija, ustvarjana v boju. 

Za motto vzame odlomek iz dela nadrealista in komunista Marka Ristića Politička književnost (za ovu 

Jugoslaviju) 1944–1958: »Ko ne bi živeli prav v tem trenutku, na tem planetu, kakršen je danes, v 

tem blokovskem, nasilniškem, militariziranem, rasističnem, nacionalističnem, neofašističnem svetu, 

v katerem ni obstoja za nas, narode Jugoslavije, zunaj Jugoslavije, zunaj jugoslovanstva – in nikakršna 

republiška državnost nas ne bo in ne more rešiti –, bi se sam morda internacionalistično dosledno 

razglasil za ,državljana sveta‘, to je Utopije. Tako pa se mi Jugoslavija zdi, in še dolgo bo tako, naša 

edina, hkrati minimalna in maksimalna, neizogibna in neizogibno relativna stvarnost.« – Danes še 

vedno živimo v enakem (gre le za nominalne odtenke) blokovskem, nasilniškem, militariziranem, 

rasističnem, nacionalističnem, neofašističnem svetu, v katerem ni obstoja, zato se nam zdi več kot 

pomembno vrniti se k v marsičem singularni izkušnji Socialistične federativne republike Jugoslavije, 

plodni zgodovini polemik, delovanj, akcij, uporov in spopadov, ki so bili pred partizanskim odporom 

in avnojsko deklaracijo in ki so jasno določali njun potek ali usmeritev. Vrnitev k Jugoslaviji, rojeni 

v partizanskem boju narodov in narodnosti, ki svoje pripadnosti novi naciji in novemu, brez vrnitve 

na staro, niso izražali s pripadnostjo veri, nacionalnosti, tradiciji, temveč prav s preseganjem vseh 

obstoječih determinant in identitet v iskanju univerzalnega. Članek nasprotuje aktualnim domačim 

ekspertizam o »jugoslovanskem eksperimentu«, ki se končujejo z gozdom zanikanj jugoslovanske 

singularnosti, kakršna koli že je njihova »veja«: izenačitev brozovske in stalinistične »diktature« 

oziroma zvajanje vseh »vzhodnoevropskih izkušenj« na skupni antirevolucionarni imenovalec »država-
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partija« ali, po drugi strani, zanikanje kakršnega koli revolucionarnega ali levičarskega predikata 

»jugoslovanskemu zgodovinskemu kompromisu«.

KLJUČNE BESEDE: SFRJ, jugoslovanski nadrealisti, internacionalizem, NOB, Prva proletarska 

brigada. 

IVANA MOMČILOVIĆ

FOR “THIS” YUGOSLAVIA

The paper discusses the origins of the partisan struggle and the AVNOJ Yugoslavia. It analytically 

contemporises the ideas of the partisan struggle, and draws demarcation lines as to when, how and 

where the Yugoslavia that was created in the struggle begins. As Marko Ristić, who was a surrealist and 

a communist, put it in his Politička knijževnost (za ovu Jugoslaviju) 1944–1958 (Political Literature 

(for This Yugoslavia) 1944–1958): “If we did not live in this exact moment, on this planet as it is 

today, in a violent, militarised, racist, nationalistic, neo-fascist world divided into blocs in which 

we, the nations of Yugoslavia, cannot exist outside Yugoslavia, outside Yugoslavianism – and there is 

no republic statehood whatsoever which could save us –, I might in a consistently internationalistic 

manner proclaim myself a ‘citizen of the world’, that is of Utopia. But, thus, Yugoslavia seems to 

be, and it shall be for a long time, our only, at the same time minimal and maximal, inevitable and 

inevitably relative reality.” – Today, we still live in the same (there are only nominal nuances) violent, 

militarised, racist, nationalistic, neo-fascist world divided into blocs in which we cannot exist. 

Therefore, we find it the more important to return to the – in many ways – singular experience of the 

Socialist Federative Republic of Yugoslavia, to a rich history of polemics, activities, actions, rebellion 

and conflicts which took place before the partisan resistance and the AVNOJ declaration, and which 

clearly defined their course or orientation. The return to the Yugoslavia born in the partisan struggle 

of nations and nationalities which did not express their affiliation to their new nation and to the new 

according to their denomination, nationality, tradition, but precisely by transcending all the existent 

determinants and identities in their search for the universal. 

The article opposes the current domestic expertises about “the Yugoslav experiment”, which end 

in a forest of denials regarding the Yugoslav singularity, whatever their “branch” may be; it opposes 

the equation of Titoist and Stalinist “dictatorships” and the reduction of all “Eastern European 

experiences” to one common anti-revolutionary denominator – the “state-party”, or, on the other 

hand, the denials of the assignment of any revolutionary or leftist predicates to the “Yugoslav 

historical compromise”. 

KEYWORDS:  SFRY, Yugoslav surrealists, internationalism, NOB (Peoples’ Liberation Struggle),  

First Proletarian Brigade.

*
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BRANKO BEMBIČ

K ZGODOVINI NEKEGA PORAZA: 
VPRAŠANJE SUBJEKTA V KAPITALIZMU

V prispevku bomo s perspektive razrednih bojev obravnavali ekonomsko zgodovino druge polovice 

20. stoletja. Najpreprostejša formula za razumevanje in periodizacijo druge polovice 20. stoletja na 

kapitalističnem zahodu se zdi tale: keynesovski projekt, ki zaznamuje tako imenovano zlato dobo 

kapitalizma v petdesetih in šestdesetih letih, kriza keynesovskega projekta ob turbulentnem koncu 

šestdesetih let in v sedemdesetih letih ter neoliberalna restavracija od osemdesetih let 20. stoletja dalje. 

Pokazali bomo, da je bilo keynesovstvo razsvetljenski politično-ekonomski projekt, ki je zahteval, da 

na mesto subjekta stopi družba. Uspeh tega projekta je hkrati pomenil tudi njegov propad, saj je 

spremenil razmerja v razrednem boju, to je, okrepil je proletariat v razmerju do kapitala. Prav zato 

je kapitalistični odgovor na krizo keynesovskega projekta moral v prvi vrsti zatreti upor delavskega 

razreda, medtem ko je lahko brez večjih težav sprejel zahteve kulturnih bojev, ki so (skupaj z vstajo 

delavskega razreda) zaznamovali krizo keynesovskega projekta. Z restavracijo »zdravih kapitalističnih 

razmerij« je mesto subjekta, ki ga je v keynesovskem projektu zavzemala družba, (spet) prevzel kapital 

oziroma, z Marxovimi besedami, »vrednost kot resnični subjekt«. Če je keynesovski projekt zahteval 

preureditev gospodarstva skladno z družbenimi cilji, se mora v času neoliberalne restavracije družba 

prilagajati zahtevam kapitalistične akumulacije.

KLJUČNE BESEDE: politična ekonomija, kapitalistični družbeni odnosi, razredni boj, Keynes, 

Marx.

BRANKO BEMBIČ

ON THE HISTORY OF A CERTAIN DEFEAT:  
THE QUESTION OF THE SUBJECT IN CAPITALISM

The paper discusses the economic history of the second half of the 20th century from the perspective of 

class struggles. The simplest formula for the understanding and the periodization of the second half of 

the 20th century in the capitalist West seems to be: the Keynesian project, which marked the so-called 

“golden era” of capitalism in the fifties and sixties, the crisis of that project at the turbulent end of the 

sixties and seventies, and the neoliberal restoration from the 1980s on. We will show that Keynesianism 

was an enlightened politico-economic project according to which society should take the place of the 

subject. However, the success of this project also meant its downfall since it changed the relationships 

in the class struggle, that is, it strengthened the proletariat in relation to the capital. For this reason, 

the capitalist answer to the crisis of the Keynesian project primarily had to suppress the working class 

rebellion, while it had no problem accepting the demands of the cultural struggles which (together 
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with the uprising of the working class) marked the crisis of the Keynesian project. With the restoration 

of “healthy capitalist relations”, the place of the subject, which in the Keynesian project was occupied 

by society, was (again) taken over by capital, or with Marx’s words, by “value as the true subject”. In 

comparison to the Keynesian project which demanded the reorganisation of the economy in line with 

social aims, the times of neoliberal restoration demand that society adapt to the postulations of capitalist 

accumulation.

KEYWORDS: political economy, capitalist social relations, class struggle, Keynes, Marx. 

MARKO KOSTANIĆ

DELO MED NEVTRALIZACIJO IN MITOLOGIZACIJO

Prispevek obravnava delitve delavskega razreda in odnos umetnosti do téme dela. Avtor razčlenjuje 

problem preigravanja enega dela delavskega razreda proti drugemu skozi Lebowitzev koncept stopnje 

separacije. Teorije o zgodovinskem izginotju delavskega razreda ali o marksističnem esencialističnem 

poudarjanju njegove zgodovinske vloge nastajajo ravno v trenutku, ko vladajoči razred skuša in 

uspeva uničiti politični potencial delavskega razreda s povečanjem brezposelnosti, zlomom sindikatov, 

spremembami v fiskalni in monetarni politiki, privatizacijo javnega sektorja in demontažo države 

blaginje. Glavni vzrok ironije je bil predvsem v pozabljanju na osnovno stvar: delavski razred je natanko 

ta razred, saj mora v okviru sistema mezdnega dela prodajati lastno delovno silo kot svojo edino posest, 

ker ni lastnik proizvajalnih sredstev, kot je vladajoči razred, ki kupuje njegovo delovno silo, da bi jo 

vpregel v odnos s proizvajalnimi sredstvi in s tem začel proizvodni proces ter na koncu dosegel in si 

prisvojil dobiček.

KLJUČNE BESEDE: delavski razred, neoliberalizem, politike nacionalne konkurenčnosti,  

M. Lebowitz, družbene funkcije umetnosti, kulturni delavec.

MARKO KOSTANIĆ

LABOUR BETWEEN NEUTRALISATION AND 
MYTHOLOGISATION 

The paper deals with the divisions of the working class and the relation of art to the topic of labour. It 

analyses the problem of playing one part of the working class against the other by employing Lebowitz’s 

concept of the “the degree of separation”. Theories about the historical disappearance of the working 

class or about the Marxist essentialist emphasis on its historical role emerge at the very moment when 

the ruling class tries and manages to destroy the political potential of the working class by increasing 

unemployment, breaking the unions, changing fiscal and monetary policies, privatising the public 
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sector, and dismantling the welfare state. The main reason for irony was above all in forgetting the 

basic matter: the working class is exactly that class; in the system of wage labour, it is forced to sell its 

capacity to work as its only possession since it does not own the means of production – in contrast to 

the ruling class, which buys the labour force in order to enslave it in the relation with the means of 

production and thereby start the production process and ultimately create and take the profit. 

KEYWORDS: working class, neoliberalism, the policies of national competitive position, M. Lebowitz, 

social functions of art, cultural worker.

NINA VODOPIVEC

PREOBLIKOVANJE TOVARNIŠKIH REŽIMOV IN NOVE 
DELAVSKE SUBJEKTIVITETE

V prispevku se bom osredotočila na spreminjanje tovarniških režimov, na redefiniranje delavskih 

subjektivitet ter na posledice, ki jih ti procesi prinašajo. Ideje in predstave o prilagodljivosti delavcev 

se navezujejo na redefinirane pomene dela v okviru sodobnih ekonomskih politik. Retorika o 

samoregulativnem prostem trgu narekuje večjo mobilnost in prilagodljivost delavca, parcialno in 

vedno spreminjajočo se delavsko identiteto. Logike neoliberalne paradigme se vpisujejo v konkretne 

zgodovinsko oblikovane kontekste – v posocialistični prostor, kar se kaže tudi v izkušnjah delavk 

in delavcev, v njihovih simbolnih vpisih oziroma pripisih. Poleg materialnega vidika se bom zato 

navezala na simbolne pomene (reprezentacije industrijskega delavstva), na imaginarije ljudi in njihova 

razumevanja procesov. V prispevku se sklicujem na terensko delo v proizvodnji še delujoče tekstilne 

tovarne ter na intervjuje z upokojenimi, še zaposlenimi ali odpuščenimi tekstilnimi delavkami in 

delavci.

KLJUČNE BESEDE: tekstilne delavke in delavci, tovarniški režimi, tehnike discipliniranja, izkušnje 

industrijskega dela.

NINA VODOPIVEC

THE TRANSFORMATION OF FACTORY REGIMES AND 
NEW WORKERS’  SUBJECTIVITIES

In this paper, I shall concentrate on the changing of factory regimes, the re-defining of workers’ 

subjectivities, and the consequences which these processes entail. The ideas and notions about 

the adaptability of workers are related to the re-defined meanings of work in the framework of 

contemporary economic policies. The rhetoric of a self-regulating free market dictates a greater 

mobility and adaptability of workers, a partial and ever-changing workers’ identity. The logic of 
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the neoliberal paradigm is inscribed into concrete historically shaped contexts – into the post-

socialist space, which can be seen also in the workers’ experience, in their symbolical inscriptions 

and annotations. I shall therefore highlight not only the material aspect, but also the symbolical 

meanings (representations of the industrial working class), peoples’ own perception and their own 

understanding of these processes. The paper is based on my field work in a still functioning textile 

factory and on my interviews with the retired, still employed or laid-off textile workers.

KEYWORDS: textile workers, factory regimes, disciplinatory techniques, industrial work experience.

PRIMOŽ KRAŠOVEC

EKSPROPRIACIJA ČRNE ŠKATLE: KRIZA, NOVA 
INOVACIJSKA POLITIKA IN DRUŽBA ZNANJA

V članku bomo poskušali podati natančnejšo in kompleksnejšo sliko aktualne evropske krize in razmerij 

moči v svetovnem ekonomskem sistemu ter vlog univerze, znanosti in inovacij v njem, pri čemer 

bomo pozorni predvsem na dve razsežnosti: na tisto, kar aktualni strateški dokumenti MVZT, OECD 

in EU v zvezi z razvojem univerze in znanosti zamolčijo, in na šibke točke teorij, na katerih temeljijo. 

Temu bomo sproti dodajali še alternativen pogled na krizo, njene socialne učinke, potencialne rešitve 

ter vlogo univerze in znanosti v družbi, pogled, ki je zunaj trenutnega intelektualnega horizonta 

tistih, ki oblikujejo visokošolsko in raziskovalno politiko na lokalni in na evropski ravni, a tudi zunaj 

intelektualnega horizonta večine univerzitetnih in znanstvenih »deležnikov« samih – kar pomeni, da 

je sprememba statusa quo nujna, a ne nujno v smeri ekonomističnega fatalizma.

KLJUČNE BESEDE: univerza, kriza, družba znanja, inovacijska politika, OECD, EU. 

PRIMOŽ KRAŠOVEC

THE EXPROPRIATION OF THE BLACK BOX: CRISIS, 
NEW INNOVATION POLICY AND KNOWLEDGE-BASED 
SOCIETY

In this article, we will try to draw a more precise and complex picture of the recent European crisis 

and the power relations in the world’s economic system, as well as the roles of universities, science 

and innovation within it. Above all, we shall pay attention to the following two dimensions: (a) the 

suppressed topics regarding the development of the university and science which have been excluded 

from the recent strategic documents of the Slovenian Ministry of Higher Education, Science and 

Technology, OECD and EU, and (b) some weak points of the theories that these documents are 

based on. In each case, we shall add an alternative view on the crisis, its social effects, potential 

*
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solutions and the role of the university and science in society; a view which is beyond the current 

intellectual horizon of those who are shaping the university and research policies at the local as well 

as the European level, but which is also beyond the intellectual horizon of the majority of university 

and scientific “shareholders” themselves – which means that the change of status quo is urgent, but 

not necessarily in the direction of economistic fatalism. 

KEYWORDS: university, crisis, knowledge-based society, innovation policy, OECD, EU.

MAJA BREZNIK

PROLETARIZACIJA DELAVCEV V KULTURI 

Članek obravnava sodoben zaposlitveni status delavcev v kulturi: na eni strani obravnava ta položaj 

s širše perspektive trga dela, na drugi s konceptom splošnega skepticizma v umetnosti sooča položaj 

umetnikov z institucijo umetnosti – na tej točki išče možnost spremembe v polju umetnosti, kajti 

umetnik in umetnica, katerih poklicna pot se opira na ideologijo tveganja, prostovoljnega odrekanja 

za umetnost in odloženega priznanja, pravzaprav nimata orodij, s katerimi bi se borila proti širjenju 

prekarizacije, obubožanja in kapitalizacije delovne sile v lastnih vrstah ali pri drugih delavcih. Vse to 

je namreč njuno tveganje, ko se odločita za umetniški poklic. Proletarizaciji delavcev v kulturi sta 

zato lahko kos, če se lotita same institucije umetnosti, ki se hrani z ideologijo umetniške genialnosti, 

tveganja in žrtvovanja za umetnost. A v tem primeru bi morala vpeljati »splošni skepticizem« v 

umetnost: če parafraziramo Marxa, umetniki so dolgo 20. stoletje institucijo umetnosti kritizirali, 

nastopil pa je morda čas, da jo spremenijo.

KLJUČNE BESEDE: delavci v kulturi, trg dela, institucija umetnosti, prekarizacija, kapitalizacija 

delovne sile.

MAJA BREZNIK

THE PROLETARIZ ATION OF CULTURAL WORKERS

The article deals with the contemporary employment status of cultural workers: their position is 

discussed from a broader perspective of the labour market, on the one hand, while, on the other, 

it uses the concept of general scepticism in the arts to confront the position of artists with the 

institution of art. At this very point, it tries to find the possibilities for a change in the field of arts 

since artists, whose career path is based on the ideology of risk, voluntary renouncement for the 

sake of art, and delayed acknowledgment, actually have no tools with which to fight against the 

spreading of precarity, poverty and the capitalization of the labour force among their own ranks or 

other workers. All this is a necessary risk when they decide to be professional artists. They can tackle 
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the proletarization in culture if they take on the institution of art itself which feeds on the ideology 

of artistic geniality, risk and sacrifice for art. But, in this case, they should introduce a “general 

scepticism” into the arts, or, to paraphrase Marx, during the whole long 20th century, artists have only 

criticized the institution of art; now, the time to change it may have arrived. 

KEYWORDS: cultural workers, labour market, institution of art, precarity, capitalization of labour 

force.

ALDO MILOHNIĆ 

O PRODUKTIVIZACIJI  IN FLEKSIBILIZACIJI 
DELAVCEV (V KULTURI) 

Avtor analizira razliko med produktivnim in neproduktivnim delom glede na produkcijo presežne 

vrednosti in prikazuje, kako ta razlika vpliva na spremembo namena kulturne produkcije ter statusa 

delavcev v kulturi. Kako je potekal proces »podjetizacije« kulturnih poklicev, nazorno kaže že raba 

izrazov v normativnih aktih. Temeljni pojem v Zakonu o samostojnih kulturnih delavcih iz leta 1982 

je delavec (»samostojni kulturni delavec«). Ta zakon je prenehal veljati leta 1994, ko je bil sprejet 

Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi, v katerem se ne govori več o delavcu, ampak o 

ustvarjalcu (»samostojni ustvarjalec na področju kulture«). Trenutno veljavni Zakon o uresničevanju 

javnega interesa za kulturo iz leta 2002 pa je vpeljal pojem samozaposleni (»samozaposleni v kulturi«). 

Spremembe pa se niso zgodile le na terminološki ravni, spremenila se je tudi formalnopravna ureditev 

materialnega položaja »svobodnjakov«. Zakon iz 1982 je omogočal, da so se samostojni kulturni 

delavci združevali v delovne skupnosti »zato, da v njih skupaj zagotavljajo pogoje za svoje umetniško 

ali kulturno delo, organizirajo to delo ali zagotavljajo dostopnost svojih del in storitev uporabnikom« 

(18. člen). Posebno poglavje zakona je urejalo razmerja med samostojnimi kulturnimi delavci in 

delovnimi organizacijami (»organizacijami združenega dela«). S poznejšimi zakonskimi besedili so 

se te določbe izgubile, prav tako tudi pomembna določba, ki je bila zapisana že v 1. členu Zakona o 

samostojnih kulturnih delavcih: »Samostojni kulturni delavci dosegajo na podlagi dela in rezultatov 

dela v načelu enak družbenoekonomski položaj kot delavci v organizacijah združenega dela.«

KLJUČNE BESEDE: fleksibilizacija, podjetizacija, samozaposleni, produktivno in neproduktivno 

delo, javni interes v kulturi.
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ALDO MILHONIĆ

ON THE PRODUCTIVIZATION AND FLEXIBILIZATION 
OF (CULTURAL) WORKERS

The author analyses the difference between productive and non-productive labour in view of the 

production of surplus value. He shows the ways in which this difference influences the change of the 

purpose of cultural production and the status of cultural workers. The way the “corporatisation” of 

cultural occupations actually took shape can be clearly seen in the terms used in official documents: 

the basic term in the 1982 Act on Independent Cultural Workers was worker (“independent cultural 

worker”). This act was substituted in 1994, when the Exercising of the Public Interest in Culture Act 

was adopted, which used the term “creator” instead of “worker” (“independent creator in the field 

of culture”). The 2002 Act Regulating the Realisation of the Public Interest in the Field of Culture, 

which is currently in force, has introduced the term “self-employed” (“self-employed in culture”). The 

changes that took place were not only terminological; they were related also to the legal regulation of 

the material position of “freelancers”. The 1982 Act allowed for independent cultural workers to join 

into working communities “in order to ensure proper conditions for their artistic or cultural work, 

organise this work or ensure the accessibility of their works and services to the users” (Article 18).  

A separate chapter of the Act regulated the relationship between independent cultural workers and work 

organisations (“Organisations of Associated Labour”). In later acts, those provisions were gradually left 

out, together with an important provision of Article 1 of the Act on Independent Cultural Workers: 

“Based on their work and the results of their work, independent cultural workers in principle have the 

same socio-economic position as the workers in Organisations of Associated Labour.”

KEYWORDS:  flexibilization, corporatisation, self-employed, productive and non-productive labour, 

public interest in the field of culture.
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STIPE ĆURKOVIĆ

HETERONOMIJA DELA /  AVTONOMIJA ESTETSKEGA

Prispevek osvetljuje osnovno ideološko razlikovanje med delom nasploh in delom v polju umetnosti 

kot posebno prakso, ki sestavlja polje estetskega. Prikazuje zgodovinsko podlago za nastanek polja 

estetike kot posebnega, avtonomnega polja, in sicer skozi prizmo delovne teorije vrednosti in kako se 

je to polje zavestno vzpostavljalo kot drugačno od preostalega ustvarjanja družbenega bogastva; pojem 

ustvarjalnosti, ki se ideološko ločuje od dela kot družbene prakse, s katerim se omogoča reprodukcija 

delavskega razreda, je svoj izkoriščevalni potencial dovršil šele v času neoliberalizma. Od osemdesetih 

let se namreč polji intelektualne in umetniške produkcije, ki sta bili zgodovinsko zavarovani pred 

volčjo lakoto kapitala po presežni vrednosti, podrejata kapitalističnemu načinu produkcije.

KLJUČNE BESEDE: neoliberalizem, delo, avtonomija umetnosti, delovna teorija vrednosti.

STIPE ĆURKOVIĆ

T H E  H E T E R O N O M Y  O F  L A B O U R  /  T H E 
A U T O N O M Y  O F  T H E  A E S T H E T I C

The paper highlights the basic ideological differentiation between labour in general and labour in 

the field of art as a particular praxis that constitutes the field of the aesthetic. It shows the historical 

foundation for the emergence of the field of aesthetics as a particular, autonomous field through 

the prism of the labour theory of value and the way this field has been established purposely by 

differentiating itself from other productions of social wealth; the notion of creativity, which is 

ideologically differentiated from labour as a social praxis which enables the reproduction of the 

working class, accomplished its exploitative potential with the arrival of neoliberalism. Since the 

1980s, the fields of intellectual and artistic production, which had been historically protected 

against the ravenous hunger of capital for surplus value, have been subjected to the capitalist way of 

production.

KEYWORDS: neoliberalism, labour, autonomy of art, labour theory of value.
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ROK BENČIN

OBROBNI ZAPIS O UMETNIŠKI SOLIDARNOSTI

Prispevek obravnava pomenljivost reprezentacije kot orodja umetnosti, razčlenjuje odnos med 

postopkom reprezentacije in politično subjektivacijo. Razstavljena dela, dokumenti in predavanja 

razstave »Više to nije država o kojoj su pričali moji stričevi«: (d)robni zapiski o vprašanju solidarnosti 

in (pre)živetja, ki se neposredno navezujejo na dokumentarna filma Nike Autor V deželi medvedov 

in Solidarnost, ne reprezentirajo položaja delavca, namesto da bi prepustili svoj prostor njegovemu 

upornemu glasu in telesu, temveč želijo umestiti umetniško in teoretsko prakso kot del tega boja; ne 

nadomeščajo izgreda drugih, sploh pa ne izgreda v galeriji, ampak prispevajo svoj delež v skupnem 

boju. Radikalnejša politična umetnost noče več proizvajati »pasivnih« reprezentacijskih objektov, ki 

naj bi aktivirali gledalca, ampak želi neposredno proizvesti politično dejanje. Toda če se to dejanje 

kljub temu umešča v polje umetnosti, še vedno implicira gledalca: galerijski prostor tudi takrat, ko teži 

k samoukinitvi, ko želi prekoračiti svojo distanco do »življenja«, ostaja namenjen pogledu. Toda kakšen 

pogled naj bi pravzaprav spremljal izgred živih ljudi v galeriji? Ali se lahko izogne temu, da ostane 

pasiven – bodisi osupel nad trpečo žrtvijo bodisi uživajoč ob njenem imaginarnem maščevanju?

KLJUČNE BESEDE: reprezentacija, umetniško delo, aktivistična umetnost, solidarnost, Nicolas 

Bourriaud, Jacques Rancière, Nika Autor.

ROK BENČIN

A MARGINAL NOTE ON ARTISTIC SOLIDARITY

The paper deals with the significance of representation as an artistic tool; it analyses the relationship 

between the process of representation and political subjectivation. The exhibited works, documents 

and lectures accompanying the exhibition “This Is No Longer the Country My Uncles Talked About”: 

Margin(al) Notes on Solidarity, Survival and Life, which are directly related to In the Land of the Bears 

and Solidarity, two documentary films by Nika Autor, do not represent a worker’s position instead 

of giving space to their rebellious voice and body, but rather wish to install artistic and theoretical 

praxis as part of this struggle; they do not substitute the riot of the others, let alone a riot in a gallery, 

but rather contribute their share in a common struggle. A more radical political art is no longer 

willing to produce “passive” representative objects which are supposed to activate the viewer, but 

wants to produce a political act directly. However, even if such an act is placed in the field of art, it 

still implies the viewer: even when it tends towards self-abolishment, when it wishes to transcend its 

distance towards “life”, the gallery space remains intended for the gaze. But what kind of a gaze is 

supposed to accompany the riot of live people in a gallery? Can it avoid remaining passive – either 

being astonished by a suffering victim or enjoying its imaginary revenge? 

*
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NAVODILA AVTORJEM

Prispevke in drugo korespondenco pošiljajte na naslov: 
Uredništvo revije Borec, Publicistično društvo ZAK, 
Einspie ler jeva  6, 1109 Ljubljana, p. p. 2620, ali na elektronski naslov: 
urednistvo@drustvo-zak.si

Uredništvo ne sprejema prispevkov, ki so bili objavljeni ali istočasno poslani v objavo drugam. 
Prednost imajo urejeni prispevki in v obsegu do 2 avtorskih pol. Monografske študije prijavlja 
izdajatelj na ločene razpise, tako da je objava študij odvisna od razpisnih rezultatov ali kako 
drugače pridobljenih sredstev; v vsakem primeru pa lahko društvo nastopa kot izdajatelj in 
poskrbi za vsebinsko in tehnično realizacijo publikacije. Nenaročenih prispevkov ne vračamo. 
Avtorsko pravico objavljenega prispevka zadrži izdajatelj, razen če se v pogodbi drugače določi.

Prispevki naj bodo poslani v dvojni obliki: na disketi oz. CD-ROMu ter izpisu na papir po 
običajni pošti. Krajše oziroma zgolj tekstovne članke lahko pošljete po elektronski pošti. 
Datoteke naj bodo v programu Word ali podobnem. Besedili na izpisu in v elektronski 
obliki naj se natančno ujemata, in izogibajte se, prosimo, pošiljanju več različic besedila; ob 
oddaji prispevka se le-ta šteje kot končna različica.
V primeru razprav, študij ipd. člankov naj bo le-tem priložen bodisi izvleček (do 15 vrstic) 
ali povzetek (do 2 str.), v slovenščini in, po možnosti, angleščini. Posebej izpostavite tudi 
želene ključne besede (ok. 5).

Prispevki naj ne presegajo obsega 1,5–2 avtorskih pol  (1 ap = 30.000 znakov brez 
presledkov), vključno z vsemi opombami in prilogami. V besedilu dosledno uporabljajte 
dvojne narekovaje (»...«), npr. pri navajanju naslovov člankov, navajanih besedah ali 
stavkih, tehničnih in posebnih izrazih, razen pri navedbah znotraj samega navedka. 
Naslove knjig, periodike in tuje besede (npr. a priori, epoché, Umwelt, Self itd.) je treba 
pisati ležeče. Črtica, ki povezuje strani od–do, naj bo stični pomišljaj (–), ne vezaj (-). 
Slikovno gradivo (fotografije itd.) naj bo priloženo posebej in označeno na način, ki ne bo 
dopuščal zamenjav podnapisov. Opombe naj bodo označene z dvignjenimi indeksi – nujno 
uporabite samooštevilčenje! Indeksi opomb naj bodo smiselno postavljeni stično za besedo 
oziroma ločilo. 
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Načini navajanja: pri bibliografskih podatkih navedite vsaj naslednje podatke in po 
spodaj predloženem sistemu. Če je le mogoče, se izogibajte inicialkam pri navajanju imen 
avtorjev. Namesto latinskih kratic cf., ibid., op. cit. uporabljajte slovenske kratice prim., 
prav tam, nav. delo. Ko posamezno referenco podate prvič, navedite vse bibliografske 
podatke, pri nadaljnjem sklicevanju na že navedeni vir lahko le-tega smiselno okrajšate.

Navajanje knjig, zbornikov, katalogov:
Ime in priimek avtorja, naslov knjige, ime založbe, kraj in letnica izdaje, navedene strani.
Emile Cioran, Zgodovina in utopija, prev. Tanja Lesničar Pučko, ur. Zdravko Duša, 
Cankarjeva založba, Ljubljana 1996, str. 40.
Prim. Catherine Chalier, »Obličje in ime«, v: Peter Kovačič Peršin (ur.), Personalizem in 
odmevi na Slovenskem, prev. Milena Šmit, Založba 2000, Ljubljana 1998, str. 352–360.
Cioran, nav. delo, str. 31.
Prav tam, str. 49.

Navajanje člankov, neobjavljenih disertacij ipd.:
Ime in priimek avtorja, »naslov članka«, naslov revije ali časopisa, v katerem je članek 
objavljen, kraj izdajanja (za tujejezične revije), št. letnika, št. revije/časopisa, letnica 
(datum) izida, navedene strani.

Navajanje sekundarnih virov, povzetih oz. prepisanih citatov iz besedil nekega drugega 
avtorja, še neprevedenih del itd.:
Ime in priimek avtorja izvirnika, naslov izvirnika knjige ali »naslov izvirnika članka«, 
nav. v (cit. iz): ime in priimek in vsi ostali podatki knjige ali revije, v kateri so navedeni 
deli iz izvirnika; v takih primerih navajajte tudi avtorja prevodov citiranih odlomkov iz 
izvirnika oz. označite v opombi, da ste prevajalci sami. Taka opomba je smiselna tudi, če 
predlagate drugačen prevod od že publiciranega, ustaljene rabe ipd.
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