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Revijo posvečamo dolgoletni urednici in sodelavki Mileni Štrajnar
Kar
bistveno
ločuje partizana in nadrealista Kočo Popovića,
v trajen
spomin.
Đorđa Jovanovića, Oskarja Daviča, udeležence narodnoosvobodilnega boja
od pripadnikov francoskega odporniškega gibanja, nadrealista Renéja Chara,
je majhna proletarska zvezda na kapi jugoslovanskega partizana, torej to,
po pripovedovanju udeležencev NOB, da je brez te zvezde osvojitev svobode
italijanskih in francoskih partizanov še vedno pomenila »osvojitev svobode
samo
za nekatere,
ne pa zaprepoznal
vse«.
Ko človek
bo človeka
I VAN A M O M Č I LOV IĆ , B o re c 685–689, fo to : Ko m and ant 1. p roleta rske bri ga de govori borcem p red

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!

p reb o j em č e z Su t j es k o, j unij a 1943, www.znaci.ne t

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
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Spoštovane Dražgošanke in Dražgošani, spoštovane borke in borci,
spoštovani gorenjski rojaki, spoštovani organizacijski odbor, spoštovane
udeleženke in udeleženci pohodov, spoštovani politiki, spoštovani zbrani!
S tega mesta so govorili mnogi pomembni ljudje, večinoma politiki.
Sporočila, poslana od tukaj, so imela težo in so doživela odmev v javnosti.
Zahvaljujem se organizacijskemu odboru, da se je tokrat odločil za
kritičnega intelektualca. Kdor koli bi že bil. Z izborom so organizatorji
pokazali, da razumejo duh časa in razmere, v katerih smo. Navsezadnje
tudi to, da je politika, kakršno doživljamo in kakršna nam vlada, del
problema, in ne del rešitve. Rešitve, kot mnogokrat v zgodovini, nastajajo
drugje. Po dolgoletnem mrtvilu se v slovenski družbi sprošča ustvarjalnost
in veseli me, da sporočilo o tem prihaja tudi iz začetnega jedra slovenskega
partizanstva.
Ko je Milan Kučan s tega mesta leta 1987 kritiziral nedotakljivo
Jugoslovansko ljudsko armado in v bran vzel mladince, ki so zahtevali
civilno služenje vojaškega roka, je v odgovoru na vojaške kritike odgovoril,
da tako stališče brani z znanim Voltairjevim stavkom: »Ne strinjam se
s tvojim prepričanjem, toda pripravljen sem dati življenje, da ga lahko
izpoveš!« Zdaj naj bi znova obstajala le ena resnica, napisana v enem
štabu. In tudi zdaj nam z grožnjami, zmerljivkami, kontrolo medijev,
odpuščanjem novinarjev in na druge načine poskušajo preprečiti
izpovedovanje svojega prepričanja. A tega ni mogoče. Pravo sporočilo pride
do ljudi. In od ljudi. Hitreje, kot je prišlo kadar koli v zgodovini.
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Kaj so sporočila, ki jih razbiramo v teh težkih časih?
Zgodovinsko sporočilo Dražgoš je pretresljivo, a jasno. Zasluži si globoko
spoštovanje. Je neizmerno tragično zaradi zločinov, poboja nedolžnih
civilnih oseb, razselitve preživelih, požgane vasi. In je neizmerno junaško,
saj se je zgodil upor – na videz brezupen – v tedaj popolnoma pokorjeni
Evropi. Kdor vsaj malo pozna zgodovino odporniških gibanj v nacistični
Evropi, ki so večinoma nastala mnogo pozneje kot v Jugoslaviji in v
Sloveniji, bo pritrdil, da je bilo to eno najzgodnejših in najodmevnejših
odporniških dejanj. Dražgoška bitka je bila le vrh gorenjske množične
vstaje, ki zanimanje med zgodovinarji spodbuja še zdaj. V nedavni knjigi
Poljanska vstaja jo je na novo popisal zgodovinar mlajše generacije,
dr. Martin Premk. Zato se bom sam vzdržal opisa veličastnega dogajanja.
Naj omenim le oceno dr. Toneta Ferenca, da je bila poljanska vstaja v
hudi zimi 1941/1942 največji vojaški dogodek v evropskem odporniškem
gibanju na interesnem območju nemškega rajha. In do primorske vseljudske
jeseni 1943 tudi edina množična vstaja na Slovenskem.
Pripadam generaciji otrok, ki je zrasla ob radijskih oddajah Še pomnite,
tovariši in ki se je od zgodnjih otroških let udeleževala partizanskih proslav.
Za našo generacijo »iz pedeset i neke« je Đorđe Balašević v pesmi Računajte
na nas pel, da se nam po žilah pretaka kri partizanov. Takrat se tega morda
nismo zavedali. Takrat so nam pomenile proslave del nekega preživelega
rituala. Znova smo se pomena, vsebine in sporočil zavedli pozneje. Še posebej
v današnjih časih. Tudi sam na kurirčka, ki mi ga je kot otroku narisal slikar
poljanskega upora Ive Šubic, zdaj gledam drugače. Organizacijskemu odboru
pohodov in prireditev Po stezah partizanske Jelovice se moramo zahvaliti, da
je znal spominu na zgodovinski upor vdihniti vsebino in pritegniti mlade
generacije Dražgošanov in okoličanov, pa tudi številne druge Slovence
in slovenske državljane. »Sleherni dogodek v zgodovini je sam po sebi
popolnoma nevtralno dejstvo, ki za nas nima nikakršnega pomena, če mu
ga sami ne določimo s svojim odnosom do njega. Ta odnos pa je njegovo
vključevanje v sedanjost kot del odgovora, ki ga moramo izoblikovati na
izzive sedanjega časa.« To je s tega mesta rekel dr. France Bučar leta 1992.
Spoštovani!
Dražgoše niso več le ime kraja dogodkov pred toliko leti, ki se jih zvesto
spominjamo. Ime Dražgoše prerašča v prispodobo našega vztrajanja na
slovenskih tleh. To ime je znamenje pripravljenosti slovenskih ljudi na
odpor in upor, na punt in na vstajo.
Naj danes, ko v tej pripravljenosti in v tej pravici nekateri vidijo absurdno
težnjo, da želimo zapustiti Evropo in se vrniti v nekakšno neobstoječo
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Jugoslavijo, citiram dr. Matjaža Kmecla iz leta 1997: »Tu se je v najhujših
trenutkih, ko je bilo za tako imenovano Evropo treba zastaviti življenja,
gradila Evropa.«
Res je, »razdeljeni smo na dve polovici, od katerih ena drugo izničuje,
demonizira in onemogoča v sleherni pozitivni akciji. Pravimo, da
je to logika demokracije,« če še zadnjič citiram katerega od svojih
predgovornikov, tokrat pesnika Cirila Zlobca iz leta 1999. Pa je to nujno
in neizogibno?
Ni, če v ospredje postavimo svobodo, bratstvo, to je solidarnost in
enakost, temeljne postulate francoske revolucije, na katerih je bila
utemeljena moderna evropska družba. A ta gesla so zdaj potlačena
in zaničevana. Dr. Aleksander Doplihar iz ambulante za osebe brez
zdravstvenega zavarovanja, ki je stiskam ljudi bližje kot kdor koli, je
nedavno izjavil: »Mali človek ne pomeni ničesar. Nima nobenih pravic,
je popolnoma potisnjen ob rob, nima nobene zaščite, ne na sodišču in
ne v državi.«
Nikoli si nismo predstavljali, da bo generaciji naših otrok slabše, kot je
bilo nam. Da bo kateri koli otrok lačen v šoli. Da bodo naši starši,
ki so izborili svobodo in z lastnim delom zgradili moderno in solidarno
Slovenijo, na stara leta stiskali in se odrekali socialnim podporam, da bi
kako nepremičnino zapustili otrokom. Generacije svojih otrok nismo
pripravili na brezobzirni neoliberalistični kapitalizem, niti ga nismo znali
preprečiti. To je naša slaba vest. Ni pa naša odgovornost. In ni naša krivda.
Krivi so pohlepneži in politiki, ki so obljubljali slovensko Švico in namesto
odgovornih državljanov ustvarjali potrošnike. Zdaj mnogo ljudi še to ne
more biti več.
Spoštovani! Ljudi, ki so se bojevali po teh hribih in široko po slovenskem
ozemlju, so označevali za bandite. Današnje upornike, ki želijo pravično
družbo, označujejo za zombije. Ljudje, ki take sodbe izrekajo, so namerno
žaljivi. V resnici pa jih je strah. Banditi so postali osvobodilna in zmagovita
vojska, ki je Slovencem priborila državo. Zombiji bodo ukradeno državo
priborili nazaj.
V Sloveniji niso vse institucije last vseh, tudi ne delajo v dobro vseh.
Slovenska vojska je vojska vseh, vojaki in njihove družine delijo z
nami tudi breme krize. Politiki in poveljniki, ki jo vodijo, pa niso od
vseh. Politiki in poveljniki, ki zaničujejo legendarnega partizanskega
komandanta, ki ga želijo izbrisati iz vojaške tradicije, čeprav vemo, da
je bilo partizanstvo edina osvobodilna in zavezniška armada; politiki,
ki vojsko podrejajo eni politični opciji, ki vojake silijo, da predsednika
9 

B O REC 690–693
REV IJA Z A ZGO DOVI NO, ANTROPOLOGIJO IN KNJI ŽEVNO ST

vlade sprejemajo kot kakega latinskoameriškega generalisima ali ki jim
vsiljujejo katoliško ideologijo, niso politiki in poveljniki vseh. Imeli smo
verske vojske in vojne. Vemo, kaj so povzročile. Tudi ne morejo biti kar vse
vojske, v katerih so Slovenci v zgodovini služili, izenačene. Uravnotežene,
kot se moderno reče. In poceni manipulacija je zamenjevanje partizanskih
junakov iz druge svetovne vojne z junaki vojne za samostojno Slovenijo
iz leta 1991. Eni in drugi so naši. Eni in drugi so se bojevali za svobodo
in za slovensko državo. In za socialno pravično družbo. Ne za družbo
ozkih cerkvenih in političnih elit na eni strani in revnega ljudstva na
drugi strani, ki se je k nam iz tridesetih let 20. stoletja vrnila kot nočna
môra. Eni in drugi so bili na strani ljudstva. Zato tudi vidimo veterane
na demonstracijah proti političnim elitam in za pravičnejšo Slovenijo.
Niso se bojevali za državo kot lupino brez vsebine, ki se na simbolni
ravni izkazuje s praznimi rituali za peščico politikov, varno zavarovanih v
Cankarjevem domu. V domu, ki je leta 1987 sprejel stavkajoče delavce iz
Litostroja. V domu, iz katerega je leta 1989 prišlo sporočilo vseh političnih
opcij Slobodanu Miloševiću, da svoje državnosti ne damo. »Z jeklom in
policijskimi specialci obdati osrednjo slovensko hišo je nekulturno,« je
tako ravnanje označil direktor Cankarjevega doma Mitja Rotovnik. Prišel
bo čas, ko bo to spet dom kulturnikov. Tistih, ki zdaj na ulicah in v mrazu
dokazujejo, kje je vitalnost slovenske kulture. Kulture, zaradi katere smo
preživeli. Kot narod in kot posamezniki. In Cankarjev dom bo spet dom,
v katerem nastajajo zamisli o naši prihodnosti.
Odtujene politične elite od nas pričakujejo, da bomo vsaka štiri leta
šli na volitve, potem pa molčali in mirno prenašali njihova kupčkanja,
malverzacije, sprenevedanja, izigravanja volilnih rezultatov. Pa osebno
bogatenje, utemeljeno na internih informacijah po vzoru certifikacijske
privatizacije iz devetdesetih let, s katero smo bili izigrani. Mirno naj bi kot
nekaj normalnega sprejeli nepotistično zaposlovanje sorodnikov in delitve
poslov za državni denar po najprimitivnejših balkanskih plemenskih
navadah. Saj vsega tega še skrivajo ne več! Vse se ustavi pri kazanju
s prstom na nasprotno opcijo, češ, saj oni počnejo enako.
Slovenska vladajoča politika želi zgraditi tako imenovano drugo
republiko. Mimo ustave, s permanentnimi izrednimi razmerami v
državnem zboru in državi, z izrednimi zakonodajnimi postopki,
s pravnimi malverzacijami in tudi zlorabami, kot je nekaznovano
goljufanje z referendumskimi podpisi. Z umetnimi delitvami na javni in
tako imenovani realni sektor. Z ustrahovanjem in podrejanjem učiteljev
in uradnikov. V Sloveniji doživljamo konzervativno revolucijo, ki se izvaja
10 
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pod krinko ekonomske krize in varčevalnih ukrepov. Enovitost oblasti je
eden od njenih glavnih ciljev. Žal pri tem sodelujejo tudi pravniki, ki so
na oblasti. Pri podrejanju izvršni veji oblasti sodeluje ustavno sodišče.
Tudi novoizvoljeni predsednik države že kot kandidat ni videl alternative
sedanji oblasti. Demokracija brez alternative?
Spoštovani gospod predsednik republike Slovenije! Trije predsedniki
– Milan Kučan, dr. Janez Drnovšek in dr. Danilo Türk – so zmogli
ohraniti neodvisnost predsedniške funkcije. In se opredeljevati v kritičnih
trenutkih. To se pričakuje tudi od vas. Vaša skrb niso nekakšni vlaki iz
že opuščenega programa. Niti ne bonitetne ocene. In še najmanj sedanja
vlada, ki je vlada elit. Če že, bi se morali truditi za najboljšo vlado, ki
jo Slovenija v teh časih lahko sestavi. A vaša prva skrb so ljudje. In naj
dodam: ne piarovska, medijska skrb, ampak sistemska. Pozivate nas, naj
bomo povezani. Smo. Morda celo bolj, kot si kdo želi. Smo in bomo tudi
solidarni. A ob državi, ne namesto nje.
Slovenska vladajoča politika in večina političnega razreda sta v svoji
samozadostnosti spregledala, da ne nastaja samo njihova druga republika,
ampak tudi nova, drugačna Slovenija. Država v državi, tako kot je med
drugo svetovno vojno. Nobene zarote ni v tem nastajanju, nobenih
skrivnih štabov, nobenih stricev, nobenih senc in ozadij, kot poskušajo
podtikati politiki in z njimi povezani razumniki z mentaliteto iz preživelih
narodnjaških časov. In, seveda, cerkveni ideologi, ki k svojemu poklicu
cinično dodajajo besedo »moralni«, čeprav sejejo žalitve in nestrpnost.
Znotraj Slovenije nastaja nova družba nasproti etablirani politiki, ki se
pred ljudstvom skriva za ograjami in kordoni policistov. Policistov, ki so
del ljudstva in na strani ljudstva. Tako, kot je nastajala v osemdesetih.
Tudi tedaj so bili policisti na strani ljudstva. A se politiki niso skrivali,
niso si delali skrivnih izhodov za beg iz pisarn. Nova podoba Slovenije,
nasprotna drugi republiki, nastaja javno, nastaja v socialnih omrežjih,
nastaja na ulici. Izhod je negotov, idej je mnogo. Razvija se množično
ljudsko gibanje, ki lahko vpliva na spremembo in izboljšanje razmer,
lahko odpravi ali vsaj omili strankokracijo in omeji moč strank, lahko
vzpostavi nove standarde v politiki. Z množičnim pritiskom lahko doseže
tudi predčasne volitve. Sedanje gibanje lahko v ospredje pripelje novo
generacijo, doseže soupravljanje ljudi v gospodarstvu in njihovo večjo
neposredno vlogo v politiki, pomaga narediti Slovenijo prijaznejšo in
bolj povezano. – Nič se ne bo zgodilo čez noč. Proces bo dolg. Čeprav
tega morda nismo dovolj zaznali, se je začel že na prejšnjih volitvah, ki
so v politiko sicer naplavile marsikaj v najslabši maniri obstoječih elit.
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A odšlo je nekaj strank in prišlo kar nekaj novih, poštenih, delovnih in
inteligentnih poslank in poslancev, ki politiko v resnici razumejo kot delo
v dobro ljudi. Ne zavrnimo vsega v celoti in kar povprek. Prevečkrat v
zgodovini se je zgodilo, da so skupaj z umazano vodo zavrgli tudi dete.
Potrebna bo pretanjena presoja, komu izraziti zaupanje. In vzpostavitev
takih mehanizmov, ki nam bodo to omogočili. Potrebna bodo zavezništva
civilne družbe in tistega dela politike, ki v resnici želi pravično in socialno
Slovenijo. Zavezništva, utemeljena na skupnih vrednotah in zaupanju,
ne pa na strankarskem kupčkanju. Res smo del globaliziranega sveta, a to
ne pomeni, da nam lahko s pomočjo servilnih domačih politikov vsilijo
recepte velikih držav in multinacionalk. Imamo tradicijo krščanskega
socializma, krekovstva. In imamo izkušnjo samoupravnega socializma.
Prevladujoča politična misel v slovenski sodobni zgodovini nikoli ni bila
velikoliberalna, utemeljena na tenkem sloju bogatašev na eni strani in
revnih množicah na drugi. Čeprav smo take razmere imeli. Zaradi njih
stotisoči Slovencev in njihovih potomcev živijo po vseh kontinentih sveta.
Zaradi njih je prišlo do revolucije. Zdaj so razmere spet take. Državljanov
Slovenije je za eno predmestje večjega mesta. Pri današnjih tehnologijah
bi s socialnimi in ekološkimi programi, s socialnim podjetništvom in
na druge načine lahko poskrbeli za prihodnost prav vsakega prebivalca.
Ne dopustimo novih eksodusov, političnih in ekonomskih. Zlasti pa ne
dopustimo, da našo skupno prihodnost spet omadežujeta sovraštvo in kri.
Naredimo to državo tako, da se bodo ljudje vanjo priseljevali, in ne iz nje
izseljevali. Naredimo to dostojanstveno.
Hvala.
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ARHIVI SPOMINA




M AJDA S ENČ AR
O KRUŠK I
(Čr t ice )

S IM O N A ZO R KO
R D EČ N AG ELJ Z A SP OMIN
(Spre m na be seda )

S TANIS L AV JUŽNIČ
M O J A D EDEK I N STR I C NA RAZPOTJU:
V SPO M I N NA L AD I SL AVA KIAUTO
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M A J DA SE N Č A R

O KRU Š K I
črtice
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Ma j d in o če , Me to d Se nčar, na d o m ačij i v Ma li Nedelji ,
o k ro g le ta 1928.
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I.

Z APET E P RAVLJIC E
Moja posteljica je čemela ob oknu, dišeča, topla in mehka. Zvon mi je z
altom zapel v otroške sanje, vmes je v istem tonu odločno, a brez speva
nezadržno udarjala stolpna ura. Skozi krošnje kostanjev so presevali sončni
žarki, me ščemeli in žgečkali. Glavico sem pogreznila na drugo stran in
razprla pogled k staremu umivalniku. Tam se je v ogledalu šobil očkov
obraz, obložen z brivsko peno, mencal in čaral jo je z debelušnim čopičem v
vešči desnici in jo vznemirljivo spreminjal v stepeno sladko smetano. Kako
sladko bi jo bilo oblizniti in se z ustnicami dotakniti njegovih lic ... ali če
bi se spremenila v ta mehki čopič, da bi ga božala okrog brade in žgečkala
pod nosom. Ko je opazil, da sem budna, se mi je nasmehnil iz ogledala in
začel s svojim jutranjim pevskim repertoarjem: »Oblaki so rdeči ...« Brž sem
pogledala skozi okno – in res so bili, v škrlatnem razkošju ... Pa kaj pomeni
to? ... Pesem je oživela, nastajala je pravljica ...
Vznemirljiv začetek, poln vprašanj in slutenj, razplet pomirjevalen, konec
srečen in varen. In ne da bi vedela, kdaj in kako, je očkov obraz medtem
postal gladek in čist, nasmehnil se mi je, izginil iz ogledala, stopil do vrat, mi
pomahal in me zapustil. »Očka!« sem zaklicala, a me ni več slišal.
Drugič, ko me ni zbudilo sonce, le zvon s svojo domačo melodijo in ura
s svojim nezadržnim, vznemirljivim zvokom, sem trudno razprla težke veke
in zaslišala tiho, polglasno, kot iz daljave: »Tam za turškim gričem, tam je
dost’ fantičev, tam se vsi bo...«
V sivem ogledalu si je očka s preudarnimi, meni tako ljubimi skrbnimi
rokami, z dolgim rezilom strgal peno z lic ... – »tam so črni dimi, tam se nič
ne vidi ...« Naprej je momljal bolj melodijo kot besede: ... »ka - mor ... kro gla ... prileti ...« Splahnil si je roke in obraz, stopil iz ogledala, postal ob moji
postelji. Ko bi se vsaj malo nagnil k meni, da bi se ga oprijela okrog ramen
in ga nikoli več izpustila ... A v tistih časih nas otrok niso ljubkovali in se
niso sklanjali k nam.
Bala sem se te pesmi, bila je kruta pravljica, presunile so me žalostne slutnje ...
Kmalu so se začele uresničevati ...
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Ma r t a Sen č a r n a o bali Do nave , Váz, 1942.

Na o b is k u pr i z a po rnik ih v Vázu, 1942. Maj d ina m ama , Ma r ta Senča r, je četr ta z leve; p r va
j e An g el a Hed žet iz R azk rižj a pri Štrig ovi, k i j e o bis k a la bra ta .
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II.

Ž ALUJ K A
Začela se je druga svetovna vojna.
Pred enim tednom so odgnali očeta in še tri neupogljive v pripor na
žandarmerijsko postajo. Odkrili in zaplenili so jim partizansko tiskarno.
Bilo mi je komaj pet let, pred strahom in žalostjo sem se zatekala v igro.
Nezavedno sem bežala pred grozo v svoj fantazijski svet.
Tistega jutra sem po verandi vozila v vozičku svojo punčko Marušo, ki mi
jo je očka prinesel za tretji rojstni dan iz Prage, s sokolskega zleta. Pomikala
sem se iz hlada razkošnih kostanjev na sončno stran. Ravno ko mi je po
telescu postajalo prijetno toplo, zaslišim na makadamski cesti rožljanje
drobnega šodra pod kolesi konjske vprege. Pogledam navzdol. Na lojtrniku
sedi voznik in bolšči nekam nemočno predse, ob njem na vsaki strani
oborožen madžarski žandar z abotnim petelinjim perjem na klobuku. Za
njimi mukoma vzravnani štirje pretolčeni, izmučeni, razžaljeni, ponižani.
Skrajni z leve je bil moj očka. Žalostno je dvignil pogled, poln skrbi in
ljubezni, k meni. Čisto zadaj še trije žandarji, opletajoč glave na vse strani in
bahavo otresajoč pisano zelenordeče petelinje perje.
Vse to sem videla in zaznala, a ko se me je dotaknil očetov pogled, sem
spustila veke, pogledala v tla in zamižala. Njegove ljube oči so me iskale.
Nisem mu poslala znamenja – rada te imam, ne iskrice upanja. Povesila
sem oči pred njegovo prošnjo neizmernega obupa. To me peče vse življenje.
Strahoma sem pogledala na cesto. Voz se je pomikal počasi, kot da je voznik
želel olajšati bolečine trpinčenih teles, in izginil za voglom naše hiše. Kalvarija
se je nadaljevala čez hrib, nato po dolgi ravni poti v zapore, v večje mesto.
Mama se je odpeljala s kolesom za njimi. Dan je mineval ob nemi igri in
tihem čakanju. Vrnila se je ob mraku. Z grenkim nasmehom na trepetajočih
ustnah. Solze je dušila s težkimi vzdihi. Čez svoje žensko kolo je imela, kot
bi bila prečka na moškem, privezano mlado stebelce vrbe žalujke. Korenine
so bile skrbno zavite v časopisni papir. Še isti večer smo drevesce skupaj
posadili na dvorišče ob izviru. Žalost in upanje smo strnili v skrb zanjo in
za očetovo življenje. Rasla sem z njo, žalujko, pa me je prehitela. Prelepa je
presegla celotno domačo hišo. Svoje vitke, dolge veje sklanja k nam nižje in
še nižje, žaluje z nami in nas tolaži.
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Oč e j e b il že p red vo j no s o cialis t. Že te d aj s e j e zavze ma l, da bi bi li vsi ljudje ena kop ra vni .
Za po s l en i v n j eg ovi trg ovini s o d e lali v prij azne m vzd ušju, skup a j so dela li i n jedli .
V d u hu n a p red n ih id e j o s k upni las tnini j e že le l pre d at i trgovi no v skup no la st p od
n j eg ov im vo d s t vom .

L et o 1 9 4 1 , p r i p rava na ro panj e trgovine Me to d a Se nčarja v Štri govi .
Nem c i s o s t ovo r nj ak i o d pe lj ali vs e , k ar j e bilo m o g o če.
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III.

REŠ EVAN JE
Dobili smo glas, da so Nemci iz ptujske knjižnice zmetali vse slovenske knjige
skozi okna. Mama je zato izpraznila našo knjižno omaro in okoliški kmetje
so z vozovi, pod slamo, razvozili knjige po svojih domovih. Tudi nemške,
zaradi spoštovanja literature in poguma. Nama z bratom je položila v roke
vsakemu po eno najljubšo. Meni Župančičevega in Pirnatovega Cicibana, ki
sem ga znala skoraj v celoti na pamet, čeprav še nisem znala brati – vsem sem
moledovala, da so mi ga venomer prebirali. Bratu pa Bartolovega Alamuta
(prvo izdajo!), ki je bil zanj kot razburljiva pravljica – še veliko pozneje smo
razkrivali njen dalekosežni zgodovinski pomen.
Z voza se je vsulo nekaj slame, med njo pa moja ljuba, zares slikovita
slikanica Pokonci ispod korenin, polna hroščev, pisanih cvetlic, ki so jih
nosile ljubke deklice z oblačilci cvetličnih barv, in zelenih škratov s travami
v ročicah. Ispod korenin so stopicali na plano ... Sklonila sem se, da bi jo
pobrala, v tistem trenutku pa je vprega potegnila in kolo je zapeljalo čez
moje stopalo. Samo to sem še videla, da je knjižico nekdo zalučal nazaj med
steljo. Zajela me je gromozanska bolečina. Dušila sem jo, z obema rokama
stiskajoč Cicibana na prsi.
Po vojni so naše knjige priromale nazaj, a ne vse. Tako imamo na primer
samo drugi del romana Vojna in mir. – Pa saj, koliko delov, premorov,
vojn in miru je v vseh časih? Nikoli konca! Je to poglavitni ustroj našega
bivanja? Naš roman Pod svobodnim soncem smo k sreči dobili povrnjenega
v obeh delih, a precej zdelanih. Pa je še kje svoboda pod soncem? Kje je ta
svoboda?!
Moja ljuba poslikana slikanica se ni nikoli vrnila. Gotovo se je zakoreninila
tam nekje po domačih hribih med vaškimi otročaji in se je veselijo! Mene pa
spremlja Oton Župančič že od rosnih let. Z menoj živi vse življenje ...
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Te ta Nad a R aj h . Po vojni so na njeni
ro j s tni h iš i po s tavi li sp omi nsko p loščo,
prav tak ó tud i na Ba nf i ju, kjer je bi la
par tizans k a tis k arna .
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IV.

N AD A
Lilo je že od jutra, grmelo in vihralo ves dan. Zvečerilo se je. Strele so švigale
nad hišo. Plaho smo gledali v noč, kaj bo.
Veter je skozi zadnja vrata sunil Dušana k nam v kuhinjo: »Nadico so
odpeljali!«
Opotekel se je v najtemnejši kot: »Iščejo me! Ubili me bodo!«
Otrpnili smo odprtih ust, brez diha. Mama mu je slekla premočen površnik
in mu jela brisati lase s svojo ruto. Skrb zanj je odmikala trenutek, ko bo
morala dojeti grozovito vest.
Dušan je bil najmlajši med maminimi brati, fantovsko prešeren, zato
mu nismo pravili stric. Klicali smo ga kar po imenu. Lepo ime, Dušan.
V mamini družini je bilo osem otrok in vsi so imeli slovanska imena. Že
moji predniki so se bali germanizacije.
Najmlajša pa je bila Nada. Najlepše ime! Nada ... Rojena je bila šele po
smrti svojega očeta, ki se je ponesrečil z motorjem. Prvi motor v Pomurju je
trčil ob edini avtomobil v tistih krajih. Obupani vdovi je novorojena deklica
prinesla moč in upanje.
Nada je bila sama dobrota. Mila in lepa. In tako mlada teta. Naša teta
Nada! Sonce se je vedno ujelo na njenih zlatih laseh. Vidim jo, kako črpa
vodo iz vodnjaka. Oblečena je v sinje modro jopico in rjavo krilce, kot da
bi se približala nebo in zemlja. Pa vedno nekaj prepeva. Otroški spomini so
ostali živi. Malo jih je.
Takoj po izbruhu vojne, z dvaindvajsetimi leti, je postala sekretarka Skoja.
Domoljubje in pogum so ji vklenili že leta 1941, a upanja ji niso mogli
zatreti. Do zadnjega diha je pela narodne pesmi tifusarkam v taborišču, jih
bodrila in tolažila. Dokler ni izdihnila z dimom iz krematorija. Partizanskih
pesmi poznala ni nikoli.
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V.

L JUB EZEN
Dušan je ostal pri nas. V Prlekiji so ga lovili.
Dolgo ni zdržal v hiši. Obrezoval je jablane in se skrival za krošnjami.
Še pred zoro je škropil peranosporo po goricah. Odmikal se je soncu,
ovaduhom in Madžarom.
Na proščenje je bila zabava pri Kneziču. Godlo in plesalo se je že od
popoldneva. Večer je nevzdržno zvabil tudi Dušana v gostilno. Hušknil je
pri zadnjih vratih ob steno med vaščane, ki so si nazdravljali s šmarnico.
Na drugi strani pivnice, ob zatemnjenih oknih, je cvetel šopek madžarskih
učiteljic. Nasmihale so se in odmikale poglede od međimurskih dečkov.
Dušan je opazil spominčice v očeh črnolase Iloške. Drobne spominčice pod
črnimi kodri. Fantovskega gona ni mogel več krotiti. Dekle ga je začutilo,
poslalo mu je nasmeh sočnih ustnic. Učiteljicam je naročil liter najbolj
rujnega vina. Ob njem jim je zavrela kri po žilah. Z vaščani so zaplesale
čardaš. Dušan je objel Iloško čez pas in med njenimi boki pustil svoje seme.
Rodila se je Tanja, čez dobro leto pa Nadica, blago sinjih oči tete Nade,
s tartarskim leskom svoje mame.
Učiteljico Iloško so pognali iz službe, preselila se je k nam. Rada nam je
prepevala madžarske pesmi; najlepša je bila Spominčice.
Dušan je izginil – ne vem, kdaj ne kam. Dolgo ga ni bilo, vrnil se je šele
takoj po vojni. S partizani in partizansko pesmijo.
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VI.

RAZCEF RAN I PAPIRČ KI
»Vrla bota, lepo spita, jutri bomo nekaj sladkih okraskov obrali in jih poslali
pregnancem, za vaju pa jih bo tudi ostalo.« Mama je tiho zaprla vrata za seboj.
Zvon jo je že vabil k polnočki. Cerkev je mejila na naše dvorišče.
Že za drugi božič smo bili sami, brez očeta. Izginil je nekje na minskih poljih,
ki so jih zaporniki čistili s svojimi telesi, da je nemška vojska prodirala na tuja
ozemlja. Naše sorodnike so iz rojstne Male Nedelje odpeljali Nemci že takoj po
izbruhu vojne. Naložili so jih na vlak za Srbijo. V Varaždinu je sprevodnik slišal
njihove tožbe: »Kaj bo z nami, kaj bo z nami ...«, otroški jok otrok, babičine
obupane vzdihe, dedkove proteste, saj ni dojel ničesar. Vlak so preusmerili proti
Ljubljani: »Slovenci, vozite u Sloveniju!« Ljubljana je bila grozeča, v vrvežu
uniform. Presedli so na »dolenjca«, hitel je med travniki in polji. Zeleno hribovje
jih je prevzelo in jim vzbudilo domotožje. Z iskrico upanja, kopico otrok in
culami so izstopili v Trebnjem. Ljudje so jih sočutno sprejeli, jih nahranili, vzeli
pod streho in jim dali delo za preživetje. »Dolenjci so najboljši med Slovenci,« so
pripovedovali, ko so se vrnili. Naša mama jim je pošiljala pakete ves čas vojne,
kar je le imela. Z bratom sva čakala, kdaj se vrnejo sestrične in bratranci.
Iz cerkve so donele orgle ... Tožeča pesem stoterih grl je prosila: »Marija, pomagaj,
zdaj vojskin je čas.« V siju mesečine se je za zaveso svetlikala okrašena smrečica.
Z dišečih svečk je še puhtel ugasli stenj. Kroglice, ki sva si jih z bratom lahko
izbrala iz zastekljene mize v naši trgovini, le po eno vsako leto v predprazničnem
času, so votlo odsevale med svetlikajočimi, umetelno narezljanimi papirčki, v
katere so bili zaviti sladkorčki. Viseli so skrivnostno na belih nitkah, od vitkega
vrha po košatih vejah do tal. V enih so bile zavite kocke sladkorja, ki so se v
hipu ostro stopile na jeziku, v drugih pa – mmm ... – karamelni bonboni, ki
jih je mama pripravila sama. Dišeče in z neko polno, posebno sladkobo so zajeli
vse brbončice, mehko napolnili usta in se počasi topili z neizmerno prijetnim
okusom. Ko sva se posladkala in že čez mero nasladkala, sva začela odvijati vse
sladkorčke počez. Bele kocke sva pustila v strganih ovitkih, karamele pa si željno
tlačila v usta. Pogoltnost je bila neustavljiva. Strgani, razcefrani papirčki so prazno
mahedrali po opostošenem drevescu. Tiha Sveta noč je nežno zvenela iz božjega
hrama, uspavala naju je, a v prsih je bilo nelagodje in grenkoba v duši ...
Zjutraj naju je zbudil predirljiv mamin krik: »Kak sta mogla! Kaj, kaaaj bomo
poslali pregnancem?« Vsi trije smo zajokali. Jokali smo dolgo, vedno tiše, vedno
bolj žalostno, neutolažljivo ...
27 

B O REC 690–693
REV IJA Z A ZGO DOVI NO, ANTROPOLOGIJO IN KNJI ŽEVNO ST

Maj d ina ro j s tna h iš a Mo ta pri Lj uto m er u.
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VII.

S LOVO
Po gozdovih in posekah okoli naše doline je vedno pogosteje pokalo. Za
otroške igre je bilo to razburljivo ozvočenje, a od trenutka do trenutka nam je
zastajal dih.
Otožno je zvonilo avemarijo. Zlata večernica je migotala na nebu. Otroci
smo se razkropili proti domačim hišam.
»Jo ejszakat,«1 smo se po madžarsko pozdravljali z malimi Madžari. »Jajca v
kat, jajca v kat!« pa smo se šalili in kričali po naše.
Po večerji sva z bratom ob petrolejki risala zvezdice in luno. Bila je kot črna
luknja na belem nebu, zvezdice pa črni pajki. Tipali so ob robu papirja, kot da
bi se je bali. Črne luknje. Črne luknje? Joj, vse je črno ...
»Zakaj nimava več barvic?« mi je bilo hudo.
»Zdaj delajo v tovarnah samo puške. Pa pištole, pa bombe ...,« mi je razlagal
brat med risanjem vseh štirih luninih men – črnih na belem papirju, in sam
sebi in meni se je zdel zelo pomemben.
Nekaj me je tlačilo v dušici ...
Nakar nepričakovano zaslišiva: »Magdolna, Magdolna! Dömötor! Gyertek
ide!«2 Tako pozno? Ob tej uri so vsi otroci doma. Spogledava se in se nezaupljivo
spustiva do vhodnih vrat. Na pragu trije otroci.
Imre nama moli košarico. Iz nje se siplje slama. »Varujta mi zajčka,« šepeta
po madžarsko.
Šandorju binglja v desnici ptičja kletka. »Hranita kanarčka,« moleduje plašno.
Anuška mi molče položi v dlan mehek zavitek. Iz njega se vsujejo krpice,
s katerimi sva pokrivali svoje punčke iz koruznih storžev. »Szeretlek.«3 Gleda
me z velikimi očmi, kot da bi se nečesa bala. »Isten veled,« dahne.4
»Zbogom.«
Odidejo.
Družine okupatorjevih uradnikov so ponoči prepeljali iz naših krajev na
varneje. Varneje? Varno? Za njimi bledijo spomini ...
Midva z bratom sva postala spet Majda in Mitja.
1 Lahko noč.
2 Pridita sem.
3 Rada te imam.
4 Zbogom.
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VIII.

O D O B RIH L JUDE H
Čez nekaj dni nam je bilo tudi domačinom zaukazano, naj izpraznimo
vas. Fronta je nezadržno vdirala. Vojska je potrebovala golo bojišče za svoje
divjanje. Mož na moža – nož na nož.
Na vozove, kar smo jih še premogli, saj so nam fašisti vse boljše, s konji
vred, zaplenili, smo naložili najnujnejše, na vrh pa vse živo, z nami vred.
Najbolj se spominjam pernic in blazin. Kako mehko je bilo na njih. Plašno
smo kukali iz perja in si mašili ušesa pred bližajočimi streli pušk, rafali
brzostrelk, rohnenjem bomb v daljavi. Stolpna ura nam je devetkrat udarila
v slovo, vaški kostanji so žalostno šumeli.
Krave so nas vdano, počasi premikale po makadamski cesti. Ob njih so se
spotikali prestrašeni psi, povešenih glav.
Milica, nežna šestnajstletna deklica, je tiho zapela: »Sirota jaz okrog blodím ...«
Nihče ji ni pritegnil z glasom, z dušo pa vsi. Streli so nam cefrali dih, telo je
drgetalo. A bili so vedno bolj oddaljeni. Škripaje smo se pritresli do Mure. Brod
je počasi, vendar varno polzel na našo stran. Za nas je bil upanje, kot Noetova
barka. Z razpela je križani sklanjal glavo k nam. Cvetje ob njem je venelo.
Lojtrniki so se po vrsti nagnetli na splav. Goveda, ki so videla prvič široko,
tekočo reko, so bila nemirna, preplašena ... Enako marsikdo med nami.
Pripluli smo preko Mure in olajšano sestopili na drugo stran. Naša vprega
se je utrujeno pomikala naprej po prekmurski ravnini. Vitki topoli ob cesti
so se dvigali k belim oblakom. Zdeli so se mi kot dušice na nebu.
Vaščani so nas pričakali v opoldanskem soncu: »Bogdaj. Hojte! Hojte!«
Izpraznili so nekaj hiš in kašč, da smo raztovorili borno imetje. Pernice,
teh se najbolj spominjam, kar po tleh, drugo ob drugi. Tako toplo je
bilo na njih in med njimi! Za vse je bilo prostora – za reveže in bogate ...
Prekmurske mamke, mehke po telesu in duši, so nam prinesle za kosilo v
vsako hišo glineno skledo kašine žüpe in veliko žlic, zvečer pa dojünco še
toplega, pravkar podojenega mlejka. Pojoče mehko so zategovale besede,
nas tolažile in bodrile: »Sejde še bokše. Pravica delejki lej príšla!« Raznežila
nas je melodija njihovih besed.
Sredi dopoldneva naslednjega dne je veter prinesel zateglo melodijo
s poljan: »Zrejlo je žito ...«, iz daljave pa pridušeno pokanje.
Ozirali smo se proti domačim bregom. Še so tam. Čakajo nas.
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IX.

P OV RAT EK
Vračali smo se bolj posamič. Cesta je bila razrita od granat. Goveda bi si po
kraterjih polomila noge, zato smo iskali poti po blatnih klancih in kolovozih.
Vodili so v naše bregé.
Povsod tišina, le črički na sončnih rebréh. Kam so odletele plašne ptice?
Brez njih je gluh ta kraj. Spuščali smo se v našo dolino. Zadrževali smo dih ...
Močan vonj po razkrajanju se je dvigal iz prstí. Izza okrušenega nasipa je iz
nezasutega rova molela razpadajoča roka. Zamižala sem, da ne bi videla ...
Dalje smo se morali izogibati napol zasutim truplom. Šlo je za živo glavo.
Ni bilo časa, da bi jih zagrebli. Čudenje, tožbe, prošnje, molitve ... Vse je v
grozi obnemelo.
Prodremo izza zadnjega grmovja, ki odpira pogled na našo vas. Pretrese nas
obupen krik! Odprem oči. Na jasi pogorišče. Tukaj je bila prva hišna številka
naše vasi. Najlepši pogled na dolino, ovenčano z gozdovi in vinogradi. Sedaj
grozijo samo zogleneli tramovi. Tukaj bi izstopili stara Grahovica z rejenko
Mimiko. Vili sta roke v obupu: »Ježuš, Marija, ježuš, Marija, Bog, pomagaj!
Kaj bomo? ... Kje bomo ...?«
»Hote z nami, hote k nam!« ju je mirila naša mama. Voz se ni ustavil.
Kostanji, okleščeni, a pokončni, so še rasli. Brstiči so silili k soncu.
Stolpna ura je udarjala čas brez prestanka.
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Met o d Sen č a r s prij ate lj i, 1927.

Za p o r v Vá z u p ri Bud im pe š ti, k j e r s o bili zapr ti po liti čni za p orni ki skup a j s kri mi na lci i n
m o r i l c i . Met o d Se nčar j e bil are tiran 24. o k to bra 1941 , umrl je 9. ma rca 1943.
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X.

PART IZ ANS K E PE SMI
V dolini je bilo vse opustošeno. Doma nismo našli ničesar. Vse razbito,
vse prazno.
»Niti enega lonca, niti kaj bi dala vanj, ne moke ne zabele,« je tarnala
mama.
»Kje je moje kolo?« je tekal brat okrog vogalov.
Stiskala sem medvedka k sebi, mojega edinega, neločljivega, ki me je
spremljal na vseh vojnih poteh. Iskala sem svoje igrače. Izpod leščevja je
kukala glavica plišaste muce, ki mi jo je pred vojno prinesla teta Mirka
z razstave igrač v Nürenbergu. Prej tako svilnato mehka, zdaj oskubljena,
umazana, brez repka in zadnje tačke. Na gobčku pa je še bilo ljubko muzanje,
kot da si oblizuje sladko smetano.
V kotu, med črepinjami, je bila zavržena Vacika, punčka iz porcelana.
Poslal mi jo je madžarski uradnik v tolažbo sebi in meni, potem ko so očeta
odpeljali v velike madžarske zapore v Vác. Obljubljal mi je, da pridem po
vojni k njemu v Zalaegersek na kostanjev pire. Potem pa od njega ni bilo več
glasu, tudi njega je vzela morija druge svetovne vojne.


Nekega sončnega jutra so vasico preplavili partizani. Mladi fantje, vsi lepi,
s titovkami postrani, na vedrih čelih. Z njimi je prišel tudi stric Dušan.
Domovino so rešili pred fašisti, naše ženske pa pred Rusi. Rdeče zvezde nad
čeli so jim žarele. Šele čez leta smo izvedeli, da je marsikatera potemnela,
zakrvavela v nasilju. Tudi v svobodi ni vsak človek ostal človek.
Vse je vrvelo, hitelo, prepevalo vedro, veselo: »Bratje, le k soncu svobode ...«,
»Nabrusimo kose ...«, pa tudi žalostne, otožne: »Počiva jezero v tihoti ...«,
»Prečuden cvet je v grapi črni ...«.
Brat jih je spremljal na mali harmoniki: »Hej, brigade, hitite!«
Opajala nas je svoboda ...


Nekega oblačnega dne, v mraku, se je po vasi vila kolona. Partizani so
vodili uklenjene, razcapane nemške ujetnike, da bi vaščanom pomagali pri
delu. Ustavili so se pred našo hišo. Spredaj je bil mlad, tršat, pokončen, a
povešenega pogleda, lep, zlatolas Heinz. Ob njem se je plašno prestopal
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Karel. Postaran. Bolj zaradi obupa kot zaradi let. Sključen, izstradan. Iz
njegovega ptičjega profila so nas rotile žalostne oči.
»Katerega vam pustimo, Marta?«
Mama pokaže na mlajšega. Stisnem se k njej in jo objamem, njeno krilo je
bilo v hipu vse mokro od mojih solz. Nagnem se proti starčku: »Maaamaaa,
maaamaaa, toti se mi tak smili.« Zatrepetale so ji ustnice: »Pa naj ostaneta
oba!«
Nista dolgo ostala. Toliko, da sta izkopala krompir in se malo okrepčala.
Odgnali so ju, kdo ve kam.
Moj brat, s partizansko kapo, ki mu jo je Dušan potiskal čez ušesa, je
dneve in dneve presedél na kamnu pred domačo hišo. Čakal in čakal je, da
se očka vrne iz ujetništva.
»Na motorju,« je govoril, »se bo pripeljal domov«.
Nikoli ga ni dočakal.
Nikoli se nam ni vrnil.
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Av t o r i c a ilus tracij e : Tink a Vo larič, 2012
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SIM O N A ZO R KO

R D E Č N AG E L J Z A S P O M IN
Spremna beseda



Majda Senčar se je rodila leta 1936 v Štrigovi, kamor so se preselili starši iz
Ljutomera tik pred njenim rojstvom. Kot pravi o sebi, je po poklicu vzgojiteljica,
mati štirih otrok in babica osmih vnučkov, ljubiteljica vseh umetnosti, literarni
besedi predana že od mladosti. V zbirki kratkih zgodb slovenskih pisateljic
Ženski zaliv je objavljena njena črtica Moški zaliv, v zbornikih po izborih
literarnih natečajev pa zgodbe Poslednje pismo, Ugasla iskrica, Mavrične zastave.
Pisala je tudi za revijo Otrok in družina in druge. S sodelovanjem otrok je
nastala pravljica V drevesu.
Okruški so izpoved boleče preteklosti, izpolnitev dolga in zavezanost
pravičnosti, so otroški spomini in odrasla interpretacija le-teh, predvsem pa
so v opozorilo nam, današnji stvarnosti. Majda nam daje Popotnico, s katero
moramo živeti mlajše generacije, jasno izjavo proti vojnim grozotam, spomin,
ki nikoli ne zastara.
V svojih črticah, ki so zorele počasi in se potem v enem valu zlile na papir, po
vrsti, kot so tu objavljene, je preprosta, iskrena, blaga in ljubeča. Navkljub težki
izkušnji druge svetovne vojne in ne prav lahkem bivanju po njej še vedno zmore
vero v življenje in človeka, predvsem pa zavest o tem, da je »redkokdo po svoji
volji dvignil fašistično zastavo«; v njenih zgodbah zato razberemo tudi sočutje
do nemških ujetnikov in madžarskih učiteljev, ki so svojo krivdo za plenjenje
Majdinega doma poskušali oprati s pošiljanjem igrač za otroke. Njenega življenja
nikoli ne prežema sovraštvo, skozi trpke izkušnje se je prebila do radosti in
sreče, ki sta prevevali njen poklic vzgojiteljice in delo z otroki, predvsem pa ju
je doživljala in ju doživlja s svojimi lastnimi otroki in vnučki.
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V črticah govori o svoji družini. Oče, Metod Senčar, je bil predvojni
socialist. Že tedaj je v duhu naprednih idej o skupni lastnini želel predati
svojo trgovino v skupno last pod njegovim vodstvom. Takoj ob začetku
vojne je v Budimpešti kupil tiskarski stroj in v Štrigovi, v Banfiju, so
organizirali ilegalno tiskarno. Teta Nada1 je bila sekretarka SKOJ-a in je
raznašala letake po Pomurju. Vendar so aktiviste takoj razkrinkali in jih
onemogočili. Leta 1941 so očeta in njegove soborce zajeli in jih zaprli v
lokalni zapor, kjer so jih mučili in izmaličili. Domači so zapornikom vsak
dan nosili hrano, otrokom pa so prikrivali, kaj se dejansko dogaja. – Otroci
so si vtisnili v spomin enega od kratkih obiskov, ko so zaporniki stali ob
steni in smeli le zadržano izraziti ljubezen do otrok tako, da so jih pobožali
po glavi. – Po enem tednu so zapornike premestili v zapor v Mursko Soboto,
od tam pa v Vác blizu Budimpešte. Tam je bil oče zaprt eno leto, nato pa
so ga skupaj z mlajšimi zaporniki poslali na fronto, kjer so pobirali mine
pred nemškimi vojaki. Starejše so odpeljali v koncentracijska taborišča. Od
27 moških, ki so bili poslani na fronto, sta se vrnila le dva. Eden od njiju je
bil Majdin stric, ki je lahko šele po enem letu povedal Majdini mami, da je
njen mož umrl od lakote in bolezni. Stričeva pripovedovanja so bila edina
pričevanja o tem, v kakšnih razmerah je 9. marca 1943, na Majdin rojstni
dan, umrl njen oče.
1 Nada Rajh, sestra Majdine matere Marte Rajh. Rajhova družina je bila zelo zavedna. Oče je bil
starosta Sokola. Pri njih je bilo več nastopov sokolskih čet iz Ljutomera in okolice. Pred vojno so
imeli gostilno, v kateri so se zbirali številni Ljutomerčani. V družini je bilo več otrok. Nada je bila
najmlajša. Obiskovala je meščansko šolo v Ljutomeru, nato pa gostinsko šolo v Ljubljani, kjer je
prišla v stik z naprednim mladinskim gibanjem. Ko je bilo na Moti leta 1939 ustanovljeno Društvo
kmečkih fantov in deklet, je postala tajnica društva. Po vdoru okupatorja so se na domačiji sestali
prvi organizatorji upora v Pomurju. Nada je septembra 1941 postala sekretarka SKOJ-a, ki ga je
vodil Vinko Megla. Takrat je bil na domačiji sestanek članov SKOJ-a, na katerem so sprejeli več
pomembnih sklepov, med drugim, da je treba zbirati orožje, strelivo in sanitetni material ter izvajati
manjše sabotažne akcije: rezati telefonske žice, rušiti na križiščih nemške smerokaze idr. Pri delu je
vladala stroga tajnost. Nada Rajh je bila povezana tudi s svojo sestro Marto Senčar iz Štrigove. Večkrat
je ilegalno prestopila nemško-madžarsko mejo in prinašala letake iz Štrigove. Povezana je bila tudi
s ptujskim območjem. Poleti 1942 je obiskal njen dom Jože Lacko, odpeljal s sabo Draga Stojka iz
Mote ter ga vključil v slovenjegoriško četo. Po napadu na to četo 8. 8. 1942 je okupator izsledil tudi
Nado Rajh. Sredi avgusta 1942 jo je ljutomerski gestapo aretiral, odpeljal v ljutomerske in nato v
ptujske zapore. V zaporih so jo grozljivo mučili. Odpeljali so jo v taborišče Auschwitz, kjer je 8. 5.
1943 umrla za tifusom, stara 22 let. Gl. Drago Novak, Ivo Orešnik, Herman Šticl, Pomniki NOB v
Slovenskih Goricah in Prekmurju, Pomurska založba, Murska Sobota, 1985, str. 171.
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Skupaj z Majdo povzemava misli, ki jih je leta 1984 zapisala Vida Tomšič.
Njene besede so danes še preveč aktualne, da bi jih lahko spregledali.
»Pomniki NOB so zahvala padlim in opomin živim. Sporočajo nam, da je
vsak posameznik odgovoren za napredek naroda, zato mora biti pripravljen tudi
za lastno žrtev. So trenutki, ko se lahko življenje ohranja le s pripravljenostjo na
smrt, če ni druge poti.«2
Ideale in cilje, za katere so umirali Majdin oče, sorodniki in sorodnice
ter generacija njenih staršev, danes cenijo le redki. Sedanje stanje v naši
družbi in razumevanje današnje realnosti nas ponovno postavljata pred izziv
in v nov boj za iste vrednote. Danes smo spet tam, v bojih za solidarnost,
pravičnost, za svet enakopravnih ljudi, svet, ki ne bo poznal izkoriščanja in
zatiranja. Pa vendar smo tudi drugje: smo močnejši, črpamo iz preteklih
izkušenj in bojev, in nosimo prapor spomina.

2 Prav tam.
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STA N ISL AV J UŽ NIČ

MO J A D E D E K IN S T RIC
N A R A Z P OT JU
(V spomin na Ladislava Kiauto)


UVO D
Zgodba govori o revolucionarju, ki je vedno znova skušal nasprotovati vsem
mogočim trenutnim oblastem, in o njegovem tastu, ki je te poklicno branil. Revolucionar je moj stric Ladislav Kiauta (Ladko, 20. 6. 1914, Tržič –
6. 6. 1990, Ljubljana), njegov tast pa moj dedek Ivan Pasar (7. 10. 1886,
Žužemberk – 4. 4. 1944, Ljubljana). Pasar je bil stražnik, pravzaprav eden
njihovih glavnih; usoda je hotela, da mu pred prvo svetovno vojno ni kazalo
nič drugega. Bil je tudi lovec in orožje mu je bilo domače. Obvezno šolanje
je opravil med 18. 10. 1893 in letom 1899/1900 v Žužemberku; nato pa
je moral s trebuhom za kruhom. Najprej je skoraj tri leta služil presvetlemu
cesarju v aktivni podoficirski vojaški službi po naboru z dne 10. 10. 1906.
Domov, na Dolenjsko, se mu ni dalo: raje je postal ljubljanski stražnik.
S T RAŽNIKI
Stražniki so bili del tedanje varnostne organizacije. Le v štirih večjih slovenskih mestih so opravljali siceršnje naloge orožnikov: v Ljubljani, Celju, Mariboru in na Ptuju. Ljubljanske in druge izjeme so podedovale razporeditve
stražnikov iz habsburške monarhije. Medtem ko so stražnike tri štajerske
mestne občine plačevale same, so ljubljanski stražniki službovali v državni
policijski direkciji (Čelik, 1999).
Ivan Pasar je bil ljubljanski stražnik. V njegovih mladih letih je bila Ljubljana oziroma njena mestna straža deležna očitkov in nezaupanja dunajskega
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dvora zaradi protinemških demonstracij od 18. do 20. 9. 1908; stražniki naj bi premalo odločno preganjali protestnike. Na začetku junija 1912,
ob nastopu službe Ivana Pasarja, je zakon določil, da del opravil krajevne
policije v Ljubljani in v krajevnih občinah Moste, Spodnja Šiška, Zgornja
Šiška in Vič prevzame policijsko ravnateljstvo. Notranji minister je 23. 3.
1913 ukazal, naj se v Ljubljani ustanovi državna policijska direkcija, ki ni
bila v pristojnosti mesta. Prevzela je nekaj nalog mesta Ljubljana, druge pa
od dežele Kranjske. Deželna vlada za Kranjsko je v dogovoru s kranjskim
deželnim zborom 28. 3. 1913 določila prispevek ljubljanske mestne občine
k stroškom za policijsko ravnateljstvo v deželnem stolnem mestu. Ministrstvo za notranje zadeve je 22. 2. 1914 odobrilo Osnovalni pravilnik za zbor
varnostne straže (Čelik, 2002, 16–17).
Stražniki so bili pičlo plačani; k preživetju so jim pomagali različni dodatki. Kljub gmotnim stiskam so vztrajali v svoji službi; le redki so ji obrnili
hrbet. Številni vztrajneži so si želeli ponovne zaposlitve v varnostni službi po
prevratu in propadu habsburške monarhije; med njimi Ivan Pasar, ki je od
14. 5. 1912 do 31. 3. 1913 služboval pri mestni straži magistrata v Ljubljani. Nato je bil od 1. 4. 1913 do 12. 7. 1913 pri državni varnostni straži
policijske direkcije v Ljubljani, ko pa so ga odpustili, je odšel branit cesarja
kot podnarednik pehote. Dne 6. 3. 1919 se je znova zaposlil kot stražnik
pri policijskem ravnateljstvu v Ljubljani (Čelik, 2002, 39; AS 61, 62. šk., št.
11106). Seveda si ni mogel privoščiti čakanja na službo, saj mu je le nekaj
mesecev pozneje soproga Marija Gliha (20. 2. 1895, Žužemberk – 1953)
povila prvo hčerko Majdo (13. 8. 1919, Ljubljana – 19. 11. 1995, Ljubljana), poznejšo nevesto pisatelja in zgodovinarja Ladislava Kiaute.
Ivan je 13. 8. 1919 postal začasni policijski stražnik v Ljubljani. Za hčerko
Majdo se je rodil sin Zvonko (1920–1925, Ljubljana), ki pa je vse prehitro
umrl in zavil družino v večno žalost. Zadnji otrok Ivana in Marije je bila
Sonja Jožefa Pasar (10. 3. 1930, Ljubljana); kot absolventka primerjalne
književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani se je 19. 11. 1952 v Beogradu poročila s tedanjim partizanskim aktivistom, diplomatom in po letu
1968 ljubljanskim profesorjem Stanetom Južničem (19. 7. 1928, Fara 6 pri
Kostelu). Beograjska poroka je bila poldrugi mesec po poroki sestre Majde,
27. 9. 1952, v veliko veselje njune matere Marije, ki je umrla nekaj mesecev
pozneje, leta 1953.
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Pas a rjeva p rošnja za up ošteva nje doda tne
d e lovne dobe za ra di možnosti na p redova nja
v višji p la či lni ra zred z dne 22. 10. 1920,
k i s o jo obra vna va li do konca meseca .
Vir: AS 61, 62. šk., št. 11106.

Po zi ti vna reši tev Pa sa rjeve p rošnje za
upo števa nje doda tne delovne dobe za ra di
m o žnosti na p redova nja v vi šji p la či lni
razred z dne 21. 11. 1920.
Vir: AS 61, 62. šk., št. 11106.
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P O S L ED N JI D EDKOV MI R
Dne 17. 3. 1933 je Ivan Pasar dobil pohvalo in priznanje, prav v času največjih preizkušenj njegovega bodočega tasta Kiaute. Dne 1. 12. 1938 je bil
pod številko 41354 odlikovan s srebrno medaljo za državljanske zasluge (AS
68, Ban 1, Personalni dosjeji, Pasar Ivan); njegov bodoči zet Kiauta je bil
tisti čas že skoraj leto dni na svobodi in se je počasi uveljavljal v ljubljanskih
pisateljskih krogih. Na videz je oba junaka naše zgodbe ločil milje globok
prepad – vendar zgolj na videz.
V vihri druge svetovne vojne je Pasar pač ostal, kjer je bil, in postal višji stražmojster in oddelkovodja II. oddelka policijske postaje številka 9 v Ljubljani
po vzpostavitvi devetih ljubljanskih policijskih postaj dne 28. 10. 1943, ki
jih niso več vodili razpuščeni italijanski oblastniki. Tega dne, torej ob začetku nemške zasedbe Ljubljane neposredno po kapitulaciji Italije 8. 9. 1943,
je bil na ukaz pravkar imenovanega predvojnega direktorja ljubljanske policije in nasprotnika OF Lovra Hacina (1886–1946) oblikovan Policijski varnostni zbor. Drugi vodje oddelkov so bili večinoma glavni stražmojstri, ta
naziv pa je dosegel tudi Pasar 4. 12. 1943 z izredno postavitvijo za glavnega
stražmojstra poduradnika (»zvaničnika«), premeščenega iz I. položajne skupine v najvišjo, I. a skupino. Kot glavni stražmojster policijskega zbora, po
domače vahtmajster (Wachtmeister Polizeikorps), je do neke mere opravljal
celo naloge žandarja (Gendarm); ob revolverju je namesto pendreka nosil
sabljo (Lovrečič, 1991, 434; Čelik, 2002, 194). Ponašal se je z njega dni
poglavitnim podoficirskim činom, saj so bili stražniki vojaška in ne zgolj
policijska enota.
Pred vojno je imela vsaka postaja le 3 do 8 stražnikov, med njimi vodjo
in namestnika; pod Hacinovim vodstvom se je stalež hitro povečal. Pasarjeva deveta policijska postaja je imela po decembru 1943 med vsemi najmanj
stražnikov, le 13. Pred vojno naj bi bilo od 240 uniformiranih stražnikov kar
180 članov OF, med njimi tudi vseh šest častnikov; te so Italijani takoj poslali v internacijo. Decembra 1943 je Hacin močno povečal število stražnikov,
saj je 198 nekdanjim stražnikom dodal 182 orožnikov, 290 policijskih pripravnikov in 16 častnikov. Od decembra 1943 do konca vojne je moštvo
samo na policijskih postajah v Ljubljani naraslo na 254 stražnikov. Hacinu
navkljub sta pri ljubljanski policiji delovala kar dva matična odbora OF, eden
na kriminalističnem oddelku z dr. Vladimirjem Kantetom (1905–1945), drugi pa pri zboru policijske straže (Lovrečič, 1991, 433, 437; Sitar, 2010, 33).
Glavni stražmojster policijskega zbora Ivan Pasar je umrl v Ljubljani tik
pred veliko nočjo, v torek, 4. 4. 1944, zaradi vnetja potrebušnice. Pokojnika
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so pospremili na zadnji poti v četrtek, 6. 4. 1944, ob dveh popoldne iz kapele sv. Petra na Žalah (Slovenec, 5. 4. 1944, 72/78: 38; Domoljub, 12. 4.
1944, 58/15: 2). Dne 27. 4. 1944 sta bila zamenjana oba vodja policijske
postaje številka 9 v Ljubljani: dolžnosti pokojnega Pasarja je pri vodenju II.
oddelka prevzel Franc Šivic, višjega stražmojstra Simona Hlebca pa je istega
dne nadomestil Avgust Kocjan. Na ta usode polni dan so Nemci oziroma
Hacin zamenjali večino dotedanjih vodij oddelkov ljubljanskih policijskih
postaj (Nose, 2008, 226–227). S smrtjo se je Pasar izognil ponižanju, saj
so dva tedna po njegovem pogrebu, 20. 4. 1944, na Hitlerjev rojstni dan,
ljubljanski domobranci prvič prisegli na ljubljanskem stadionu. Na svečani
prisegi so se zbrali člani domobranskih enot iz Ljubljane in nekaterih drugih enot iz Ljubljanske pokrajine, ob njih pa še člani policijskega korpusa
Slovenskega domobranstva. Malo pozneje, 6. 6. 1944, je zasvetil dan D z
izkrcanjem v Normandiji. Domobranstvu so bili dnevi šteti.
Dedek Pasar je umrl slabih ducat let pred mojim rojstvom, tako da se
nisva srečala: zdi pa se mi, da ni mogel biti neprijeten možakar. Poleg tega je
mati rada pripovedovala, kako je z nožem, ki ga je imel vedno pri roki, znal
neverjetno na tanko olupiti jabolko ... Človek, ki ljubi jabolka, ne more biti
ravno napačen: še posebno ne, če so jabolka dobra.

Iva n Pa sa r v leti h 1925–1939.
Vi r: AS 68, Ba n 1, Persona lni
dosjeji , Pa sa r Iva n.
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NEP O KO RNI TAST
Kljub tastu stražmojstru je Ladislav Kiauta veliko pretrpel v zaporih vseh vrst;
to je bila strahotna preizkušnja za mladeniča, ki potem kljub zavidljivemu
pisateljskemu daru ni nikoli postal redni študent. Ladislavovi predniki so
bili Furlani iz mesta Vittorio Veneto: ded (1834–1913) se je trikrat poročil
z Notranjkami, pri čemer sta mu prvi dve ženi v kraškem Landolu po letu
1850 povili kar 16 otrok (ARS, AS 1368, Ladislav Kiauta, osebni spisi, šk.
2, Ladislav Kiauta: Čas je gospodar / Troje nasprotij: Ded, oče, vnuk ..., 1;
Kiauta, 1984, 57–58). Pod Nanosom je v svojo govorico vedno rad mešal
furlanske besede. Umrl je tik pred vojno morijo, leta 1913. Ladislavov oče,
sodniški uradnik Josip Kiauta (1865, Landol – 1953, Tržič), je bil rojen že
v Landolu severozahodno od Postojne. Oženil se je z obrtniško mladenko
Frančiško Ribnikar (1883, Sebenje pri Tržiču – 1961) iz južne tržiške okolice, tako da sta Ladislav in njegov starejši brat Milan Kiauta (1903, Tržič
– 1987, Ljubljana) sprva odraščala na Gorenjskem. Ladislav je osnovno šolo
(1920–1924) in nižjo gimnazijo obiskoval v Kranju (1924–1926), nato pa
v Ljubljani šest razredov z maturo v letih 1926–1932. Seveda se stroga mati
Frančiška niti v mestu nikoli ni mogla znebiti svojih kmečkih navad, tako
da je moral njen ubogi sin Ladko pasti kokoš, ki je bila privezana za nogo,
medtem ko so se drugi otroci veselo podili za žogo. Seveda mu ni bilo prav,
a kaj se če. Pozneje sta se tako Ladislav kot Milan prelevila v Ljubljančana,
saj je Milan v Ljubljani poročil Marijo Stupica.
Brat Milan je Ladislava zalagal s knjigami; ob njih je Ladislav Kiauta
končal 1. državno nižjo realko v Ljubljani z nižjim tečajnim izpitom, opravljenim od 4. do 10. 9. 1930. Na 1. državni realni gimnaziji v Ljubljani
je leta 1932 s pesmijo in novelo-črtico sodeloval v literarnem mesečnem
listu Kovalo pod uredništvom prof. dr. Rudolfa Kolariča (1898–1975); peti
razred realke mu zaradi siromaštva in političnega dela nikakor ni šel od rok.
V Ljubljani se je Ladislav kmalu vključil v levičarske kroge kot trgovski vajenec in nato priložnostni tipograf in stavec (Habjan, 1990, 825; ARS, AS
1368, Ladislav Kiauta, osebni spisi, šk. 2, Ladislav Kiauta: Čas je gospodar
/ Troje nasprotij: Ded, oče, vnuk ..., 21; ARS, AS 1368, Ladislav Kiauta,
osebni spisi, šk. 2, Ladislav Kiauta: Literarno delo na enostranskem zapisu
z modrim črnilom; Kiauta, 1984, 75–76); obiskoval je tudi Kardeljevo
družino in rad, muzajoč se pripovedoval, kako so se tam kmetijske politike učili iz treh cvetličnih lončkov, ki jih je mati Kardeljeva pridno zalivala
na oknu. Obenem si je Ladislav rad privoščil tudi kakšen kozarec v dobri
družbi, nakar so z veselimi somišljeniki iz družbe Mrtvaške skrinje prirejali
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raznovrstne potegavščine, kot je bila potopitev splava v Ljubljanico zaradi
prevelike teže nadebudnih splavarjev ob prepevanju skupinske himne ali
tek po ljubljanskih ulicah v spodnjicah po zapiti noči, ki je pri ljubljanskih
srajcah vzbujal vzklike občudovanja: lahkoverno so namreč menili, da gre
za nekakšno tekmovanje prvovrstnih atletov. Ob epidemiji samomorilcev v
tedanji Ljubljani je bil Ladislav seveda precej zraven in so ga biriči zasliševali
v poizvedovanju za pogrešanimi člani njegove družbe, ki so si posamič ali v
paru izbrali prostovoljno smrt. Kiautove priljubljene mladostne gostilne so
bile Pezdirjeva na Gradišču, pivnica Lada Košaka nasproti pošte na današnji
Čopovi ulici ali pa celo Kolovrat, kjer se je s ponosom na videz enakopravno
družil z uveljavljenimi umetniki.
Z AP O RNIK K IAUTA
Prvega oktobra 1932 je Kiauta v Zeleni jami, v visokopritlični hiši tedanje
Prešernove ulice 28 (oziroma od leta 1940 Prešernove ulice 16, današnje
Bezenškove ulice 24), v prijateljevem stanovanju skupaj s štirimi prijatelji
uredil ilegalno ročno tiskarno; svoje usluge so po najdeni zvezi ponudili
organizaciji Komunistične partije v Ljubljani. Zanjo so oktobra in novembra 1932 tiskali okoli 500 izvodov revije Rdeči prapor na osmih straneh,
prvo številko glasila italijanskih komunistov Julijske krajine-Slovenskega
Primorja Vihra v 600 izvodih na prav tako osmih straneh in pripravili natis številke glasila komunistov ljubljanske univerze Rdeči signali; partijci
so si ob dobrodošli pomoči nezahtevnih mladcev seveda meli roke, potem
ko je februarja 1932 tedanje začasno pokrajinsko vodstvo KP za Slovenijo
pričelo izdajati ilegalni list Rdeči prapor v ilegalni ročni tiskarni Galicija v
današnji Prijateljevi ulici 15 na Prulah v Ljubljani. Veseli mladci iz Kiautove
skupine so kar preveč zagnano natisnili nekaj sto izvodov Internacionale
pod srpom s kladivom v rdeči barvi za praznik 1. maja, o katerem so najstniki pač nekaj slišali. Bodočega novinarja in publicista Ladislava Kiauto
so zaradi sodelovanja pri tiskanju komunistične literature kmalu postavili
na hladno. Dne 23. 12. 1932 so nepooblaščene nadobudne tiskarje oblasti zaprle; preiskavo je vodil nadzornik policijskih agentov (Anton) Vrečar,
poznejši informator VOS-a (Kragl, 1940, 162; Dornik Šubelj, 2005, 81;
Moškrič, 1980, 8). Štirje sodelavci so bili julija 1933 obsojeni pred sodiščem
za zaščito države v Beogradu, Kiauta pa je v preiskovalnem zaporu staknil
pljučnico; naslednji mesec je bil v Ljubljani obsojen na kazen enega leta
strogega zapora, vendar je ljubljansko apelacijsko sodišče kazen zvišalo na
47 

B O REC 690–693
REV IJA Z A ZGO DOVI NO, ANTROPOLOGIJO IN KNJI ŽEVNO ST



tri leta. Najstniško trpljenje, ki so ga blažili kvečjemu očetovi obiski, je pri
Kiauti zbudilo pesniško žilico. Zapor je bil odložen zaradi zdravljenja jetike pri ljubljanskem primariju dr. Francu Debevcu (1898–1978) in sodnem zdravniku dr. Ervinu Suherju. Poldrugo desetletje pozneje je Kiauta
intervjuval direktorja zveznega inštituta za tuberkulozo na Golniku Tomaža
Furlana (1901–1960) (Kiauta, 1955, 6; Jaunig, 2007, 121–122); k Furlanovim golniškim dedičem pa se je na stara leta vrnil še maja 1984, čeravno
se je v številnih člankih zagrizeno bojeval proti jetiki (Kiauta, 1957). Kiauta
je kazen prestajal od srede leta 1935 do 31. 12. 1937; kot izredni študent
je obiskoval predavanja in seminarje na slavističnem oddelku filozofske
fakultete leta 1934 in v študijskem letu 1938/39 (ARS, AS 1368, Ladislav
Kiauta, osebni spisi, šk. 1, Ladislav Kiauta, Izjava o predvojnem zaporu v
Ljubljani dne 5. 5. 1952, potrdilo Staneta Zupančiča, podpisano dne 15. 5.
1953, in pismo Frančka Bohanca, datirano v Gorenji vasi dne 23. 5. 1984;
Kiauta, 1984, 80). Zaporniški dnevi so Kiauti ponudili vpogled v vsakdan podzemlja, kjer so črtili žeparje in čislali tehniško podkovane roparje
blagajn; mladi politični jetnik Kiauta se je nepridipravom onstran zakona
dozdeval bolj kot kaka dobrohotna pomota. Marsikatera pozneje tisočkrat
pripovedovana Kiautova šaljiva zgodbica je zrasla prav na tem zelniku.

Kia u t ove Jet n i k ove p es m i, s e s tavlj e ne v lj ublj ans k e m pre is kova lnem za p or u
1 2 . 3 . 1 9 3 3 in p o z n ej e o bj avlj e ne v d ve h š te vilk ah Slove ns ke knji ge;
re v ij a j e n a t o p ren ehala izh aj ati.
Vi r : AR S , AS 1 3 6 8 , Lad is lav K iauta, o s e bni s pis i, š k . 1, Ladi sla v Ki a uta ,
Je t n ik ove pes m i 1 – 6 / Pre is k ovalni zapo r 1932/ 35; K iauta, 1984, 83.
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Kiauta je februarja leta 1934 objavil pripovedi v prvi in edini številki Nove
mladine Anteja Novaka (1911–1991); Kiautove Jetniške pesmi so izšle v
dveh številkah revije Slovenska knjiga leta 1938, ki pa je nato prav tako
ugasnila. Kiauta je leta 1937 dopisoval v tednik Življenje in svet, ilustrirano
revijo za poljudno znanstvo, leposlovje in javno vprašanje, od januarja 1938 in
predvsem od leta 1939 do 6. 4. 1941 pa je kot honorarni sodelavec v vsaki
številki objavljal pri prijatelju Ludviku Mrzelu, ki je ob uredniku Ivanu
Podržaju (1888–1958) izdajal ponedeljsko izdajo Jutra, dnevnika za gospodarstvo, prosveto in politiko; od februarja 1940 do 6. 4. 1941 je opravljal
za Jutro tudi službo korektorja. Leta 1940 je pisal za Toti list, humoristični
tednik iz Maribora urednika Boža Podkrajška. Kiautovih zabavnih domislic
se leta 1936/37 niso branili niti v mesečniku za zabavo in pouk Domači
prijatelj, pisal pa je tudi v kulturno rubriko dnevnika Glas naroda izdajatelja in enega od urednikov Frana Josipa Knafliča (1879–1949). V letih
1937–1941 je Kiauta objavljal literarne reportaže, feljtone in humoreske v
ponedeljski izdaji dnevnika Jutro pod uredništvom svojega prijatelja Mrzela,
kjer je bil po vrnitvi iz zapora od leta 1938 po objavljenih vrsticah plačani
honorarni sodelavec – vrstičar; ob razmeroma rednih dohodkih je brusil
svoje pisateljsko pero. Februarja 1940 je v Ljubljani skupaj z nekoliko
starejšimi sodelavci ustanovil Umetniški klub v pivnici in delikatesni trgovini somišljenika Ivana Pezdirja na Gradišču, v nekdanji Wurzbachovi hiši;
uradna ustanovitev je sledila 9. 3. 1940 po pravilih, ki jih je bržkone sestavil
blagajnik Jože Kranjc (1904, Borovnica – 1966). Med ustanovnimi člani so
bili Vladimir Bartol (1903, Trst – 1967), Boris Fakin (Igor Torkar, 1913,
Kostanjevica na Krasu – 2004), Jože Kranjc in Ludvik Mrzel (Ljudevit, 28.
7. 1904, Loka pri Zidanem mostu – 1. 10. 1971). Risar pri uredništvu
časopisa Jutro, Idrijčan Nikolaj Pirnat (1903–1948), je z obetajočo skupino
strumno sodeloval po likovni plati, v Kranju in Jesenicah pa jih je dopolnil
še z lastnimi zamišljenimi borbenimi pesmimi in recitiranjem spisov odsotnega Torkarja. Uvodni literarni večer so si omislili 15. 3. 1940 v dvorani Delavske zbornice v Ljubljani, današnji zgradbi Slovenske kinoteke na
Miklošičevi ulici 28. Kiauta je tam spomladansko prehlajenim obiskovalcem iz vseh slojev, vključno s številno mladino, prebral odlomka iz svojih
daljših novel Sreča gospe Dine in Drevo v viharju; podal je stilno dovršen
odlomek iz življenja slikarja »z gnilimi pljuči«, zavedajočega se bližnje smrti
in hrepenečega po življenju. Bral je v novinarskem tonu; pred nastopom je
časnikarju Slovenskega naroda zaupal večno zagato mladih literatov z besedami: »Prva je borba za kruh.« Kiautov slabe tri mesece starejši črnogorski
vrstnik Milan Rakočević (1914–1983) je teden dni po nastopu objavil po49 
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hvalno poročilo v beograjski Pravdi, ki je Kiauti obetalo prihodnost, če se
bo znal izogniti površnosti; kaže, da se mu je posrečilo, saj je Rakočević kot
profesor na ljubljanskem učiteljišču prevajal Kiautova dela še četrt stoletja
pozneje, leta 1964, za beograjski tednik 4. jul.
Nato so gostovali 27. 3. 1940 pod okriljem Ljudske univerze v Kranju,
13. 4. 1940 na Ptuju in naslednji dan, v nedeljo, 14. 4. 1940, v Mariboru; le mariborski Nemci so jim pošteno zagrenili obisk, saj so morali
pred prazno dvorano nastop odpovedati. Do nevšečnosti je prišlo kljub razmeroma ugodnim najavam v nemškem tisku. Veliko lepše se jim je godilo
24. 4. 1940 v Sokolskem domu v Dolenjem Logatcu, zato so z gostovanji
nadaljevali 24. 11. 1940 v Sokolskem domu na Jesenicah pred resda zgolj
100 obiskovalci, na Golniku, v Kopru in v Celju; navdušeni Logatčani in
Ptujčani so nadobudne prišleke počastili kar z mestno godbo. Vsakokrat so
nastopali ob osmi uri zvečer, dnevni tisk pa je z veliko vnemo, fotografijami
in Pirnatovimi karikaturami napovedoval njihove prihode. Janez Gregorin
(22. 6. 1911 – 4. 10. 1942) je v Slovenskem domu, katerega glavni urednik
je bil Mirko Javornik (1909–1986), še posebej pohvalil Kiautov »nenarejen resentiment, ki je večino poslušalcev presenetil prav ugodno. Preprosta
moč Kiautovega pisanja je že znana in se je uveljavila tudi snoči.« Kiauta
je pred pozneje ponesrečenim nastopom novinarju mariborskega Večernika
pojasnil, da namerava jeseni objaviti zbirko novel Na poslednji postaji in
roman Štirje. Večernikov napovednik so skoraj dobesedno prevedli za Marburger Zeitung, dovolj prijazno pa so ga napovedali še drugod po nemškem
tisku, kar je bila voda na mlin nacistom, ki so v dvorano spustili kvečjemu
poročevalce (ARS, AS 1368, Ladislav Kiauta, osebni spisi, šk. 1, Ladislav
Kiauta: Literarno delo, rokopis z modrim črnilom in dopis Toneta Glajnarja in Franca Pupa z dne 12. 4. 1952; Kiauta, 1984, 83, 87–88; ARS, AS
1368, Ladislav Kiauta, osebni spisi, šk. 2, Ladislav Kiauta: Literarno delo
na enostranskem zapisu z modrim črnilom in podoben zapis, naslovljen
Odboru društva slovenskih pisateljev). Seveda je bližajoča se vojna potopila
Kiautove in še marsikatere druge načrte. Peterica članov Umetniškega kluba
s Pirnatom vred je sodelovala tudi pozneje, čeravno je Torkarja in Mrzela
usoda hudo preizkušala v dachauskih procesih.
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ČAS

ČASOPIS, LET./ŠT.: STR. PISEC: NASLOV PRISPEVKA

15. 3. 1940

Slovenec 68/2a

KRAJ NASTOPA

15. 3. 1940

Jutro 21/62: 4

Ljubljana

16. 3. 1940

Jutro 21/63: 3

Večer umetniškega kluba
Ljubljana
(s Pirnatovimi karikaturami nastopajočih)

17. 3. 1940

Jutro 21/64: 3

Božidar Borko (anonimno): Literarni
Ljubljana
večer v Delavski zbornici / Dobro
obiskana in zanimiva prireditev mladih
pisateljev

26. 3. 1940

Jutro 21/69: 5

Anonimno: Umetniški klub
(s skico Pirnata)

27. 3. 1940

Jutro 21/70

14. 3. 1940

Slovenski narod 73/61: 4 Vzdušje je težko, toda vztrajati moramo Ljubljana
(odgovori klubovcev z njihovimi
fotografijami)

Ljubljana - Golnik
Kranj

16. 3. 1940

Slovenski narod 73/63: 4 Recitacijski večer Umetniškega kluba

Ljubljana

13. 4. 1940

Slovenski narod 73/85: 4 K literarnemu večeru / Maribor, 12. 4.

Ptuj, Maribor

23. 11. 1940 Slovenski narod 73/269

Jutri literarni večer na Jesenicah
(s fotografijami)

Jesenice

Janez Gregorin: Recitacijski večer v
Delavski zbornici

Ljubljana

27. 11. 1940 Slovenski narod 73/72
16. 3. 1940

Slovenski dom, št. 8: 3

Marec 1940 Slovenska mladina 2/6:
142–143

Konstantin Nahtigal: Kulturni paberki / Ljubljana
Večer umetniškega kluba.

14. 4. 1940

Mariborski Večernik,
str. 4

Nastop mlade literarne generacije

Maribor

15. 4. 1940

Mariborski Večernik

Kulturni škandal v Mariboru

Maribor

14. 4. 1940

Marburger Zeitung,
Kultur-Chronik, str. 9

Maribor
Sloweniens junge Dichtergeneration
in Maribor / Literarischer Abend im
Mariborer Theater (prevod iz Večernika)

14. 4. 1940

Rezitationsabend im Theater

Maribor

20. 3. 1940

Pravda (Beograd)

Milan Rakočević: Mlađi slovenački pisci Ljubljana
pred publikom

1984

Boj brez puške.
Ljubljana: Borec

Emil Cesar: Prezrti Umetniški klub in Vsi nastopi
njegovo delo (z dan prezgodnjo datacijo
Borkovega komentarja)

Pre g l ed n ic a 1 : Na s t o pi lite rarne ga k luba in nj ih ovi o d m e vi v ti sku
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v d vo r a n i Del a v s k e z b o rnice v Lj ublj ani.
Vi r : A R S , AS 1 3 6 8 , Lad is lav K iauta, o s e bni s pis i, š k . 3.

Pi r n a t ova k a r ik a t u r a K iaute k o t d r uge g a m e d člani
Li t er a r n eg a k l u b a pre d nas to po m v Lj ublj ani 15. 3. 1940.
Vi r : A R S , AS 1 3 6 8 , Lad is lav K iauta, o s e bni s pis i, š k . 3;
Več er u m et n i š k eg a k l u ba, Jutro 21/ 62: 4, 15. 3. 1940.
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Va b i l o Um et n i š k eg a k luba na lite rarni ve če r 15. 3. 1940

PART IZ AN S K A OMI KA
Sedmega aprila 1941 je Kiauta kot prostovoljec odšel v Zagreb branit Jugoslavijo; seveda zaman. Septembra 1941 ga je v njegovem stanovanju obiskal
stražnik Štefan Pelcar, katerega je Kiauta kot naprednega moža poznal že pred
vojno in ki je aktivno delal za OF. Pelcar je Kiauto opozoril na nevarnost
aretacije in hišne preiskave; ročno mu je pomagal odstraniti obremenjujoči
material z orožjem vred (ARS, AS 1368, Ladislav Kiauta, osebni spisi, šk. 1,
Ladislav Kiauta: Komisiji za priznanje let NOB, v Ljubljani, 16. 5. 1962, str. 1).
Z zaznamkom na dan 27. 2. 1942 si je Kiauta priskrbel vešče ponarejeno
osebno izkaznico na ime zasebnega uradnika Metoda Karlina (14. 3. 1912,
Ljubljana), sina Frana in Neže, rojene Učakar, s Podmilščakove ulice 7; na
pravilno ime poročenega novinarja Ladislava Kiaute s Tržaške 14 so mu izdali drugo osebno izkaznico dne 21. 7. 1943, ki mu je služila za skrivno
delovanje v mestu in nato ob pobegu na osvobojeno ozemlje.

Po t vo r j en a o s eb n a i z kaznica Lad is lava K iaute na im e Me to d Ka rli n.
Vir : AR S , AS 1 3 6 8 , Lad is lav K iauta, o s e bni s pis i, š k . 1.
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Kot ilegalec OF je Kiauta od novembra 1941 deloval na nevrološkem
oddelku Splošne bolnišnice, po operaciji ledvičnega kamna julija 1941;
račune sta mu prekrižala božična aretacija 23. 12. 1942 in zapor v celici številka 1 Belgijske kasarne dva tedna pozneje. Med koncem januarja
in koncem marca 1943 je zaman načrtoval pobeg iz italijanskih zaporov
v šempetrski vojašnici. Z vsemi žavbami namazani Italijani vendarle niso
mogli dognati, v katerem grmu tiči zajec, in to zaradi požiga policijskih
kartotek ob okupaciji, tako da že kar izkušenemu zaporniku Kiauti niso
znali dokazati nič oprijemljivega. Po izpustitvi je deloval v odboru nezaposlenih novinarjev OF, 20. 8. 1943 pa je po ljubljanskem sestanku s Štajercem
Karlom Destovnikom – Kajuhom (1922–1944) skupaj z Matejem Borom,
Nikolajem Pirnatom in drugimi na skrivaj odpotoval med dolenjske partizane (ARS, AS 1368, Ladislav Kiauta, osebni spisi, šk. 1, Ladislav Kiauta, Komisiji za priznavanje let NOB, v Ljubljani, dne 16. 5. 1962; Kiauta, 1984, 89–90); tako se je izognil zdraham ob italijanski kapitulaciji in
nemški zasedbi Ljubljane. Na osvobojenem ozemlju so se prijatelji ločili,
saj je bil Pirnat dodeljen 18. diviziji. Kulturna skupina dne 13. 7. 1943 ustanovljene 14. divizije (skupino je vodil Kajuh) je že nekaj tednov po Kiautovem pobegu iz okupirane Ljubljane ob kapitulaciji Italije 8. 9. 1943 nastopila na Travni gori; 16. 9. 1943 je nastopila v grosupeljskem Sokolskem
domu tudi s Kiautovimi recitacijami (Budkovič, 1988, 25; Budkovič, 1974,
76; Kiauta, 1954, O neugnanem borcu, 556). Tako je med drugo svetovno
vojno Kiauta le kratek čas ždel v italijanskih zaporih, dokler se ni 6. 1. 1944
s 14. divizijo kot član propagandnega odseka odpravil na pohod z Dolenjske
čez Hrvaško proti Štajerski s Kajuhovo pesmijo pod praporom; 14. divizija
s Tomšičevo, Šercerjevo in Bračičevo brigado je ob pohodu na Štajersko
štela 1112 borcev, njena Gradnikova in Prešernova brigada pa sta ostali na
Kranjskem. Dne 23. 9. 1943 so v notranjski Loški dolini uradno ustanovili
Loško brigado, ki je bila prav pred pohodom na Štajersko dne 5. 1. 1944
preimenovana v Bračičevo brigado po Mirku Bračiču (1915–1943), ki je
malo prej padel med nedorečenim poskusom osvoboditve Kočevja. Ladislav
Kiauta je postal načelnik propagandnega oddelka Bračičeve brigade s tremi
bataljoni in kulturno-umetniško skupino pod vodstvom Karla Destovnika
– Kajuha (Ambrožič Novljan, 1984, 49–50; Kiauta, 1982, 18, 170–171),
ki je umrl dobra dva tedna po preboju divizije na rodno Štajersko; Kiauta ga
je visoko cenil kot enega redkih pesnikov, ki je znal lastne pesmi na pamet.
Kiauta se je veliko družil tudi s kuratom, verskim referentom kulturniške
skupine 14. divizije Jožetom Lampretom (1903–1969), ki je bil Kajuhov
šoštanjski rojak.
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Du hov n i k Jo že L a m pre t (1903–1969) le vo in Lad is lav K iau ta dr ugi z desne. Fotogra f i ja
je b il a po s n et a n a Notranj s k e m j e s e ni 1943, po d nj o pa s e je leta 1981 med dr ugi mi
sp o d a j d es n o po d pis a l tud i Mih a Č e rin – A le š (1917), k i j e 3. 3. 1944 p osta l za ča sni
n am es t n i k k o m is a r j a o pe rativne ga š taba 14. d ivizij e , po zne je p a ma jor Ozne.
Vir : K i a u t a , 1 9 8 2 , 3 52; A R S, A S 1368, Lad is lav K iauta, o s ebni sp i si , šk. 3,
fot o g r a f ir a l pis ec z d ovo lj e nj e m A R S.

Ladislav Kiauta je postal vodja celotne propagande 14. divizije, vodja
dopisniške sekcije in urednik divizijskega glasila Glas svobode (Budkovič,
1974, 77). Do konca leta 1944 je bil član propagandnega oddelka glavnega
štaba Slovenije, nato pa je postal vojni dopisnik na Dolenjskem in Štajerskem;
delal je v uredništvu Slovenskega poročevalca, tudi kot pooblaščeni dopisnik iz Beograda po potrdilu glavne urednice Marije Vilfan, rojene Bukovac
(1912–1994), izdanem 17. 1. 1945 (ARS, AS 1368, Ladislav Kiauta, osebni
spisi, šk. 1).
O S VO B O D IT EV V Z APORU
Po vojni je Kiauta postal resorni urednik glasila Osvobodilne fronte, Slovenskega poročevalca, pod glavnim urednikom Cirilom Kosmačem (1910–
1980) in urednikom resorja kulture Dušanom Moravcem (1920). Bil je
tudi odgovorni urednik ilustrirane revije Slovenskega poročevalca – Tovariš
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do konca leta 1948, čeprav je v kolofonu revije kot odgovorni urednik med
1. 1. 1946 in 31. 12. 1947 naveden Franček Bohanec (1923–2010), med
23. 1. in 6. 8. 1948 uredniški odbor ter med 20. 8. 1948 in 31. 12. 1948
Lidija Potrč Knapova. Pod šaljivim psevdonimom Evstahij Čok je v letih
1946–1948 in 1951–1958 pisal v Tovariša in drugam, od leta 1945 dalje v
Človek in zdravje, v letih 1955–1958 v Tedensko tribuno, leta 1953 v tednik
Kmečki glas, v letih 1946–1949 v Pavliho; v Obzorniku: mesečni ljudski reviji
Prešernove družbe je priobčeval v letih 1959–1961; črtice iz NOB Košara
grozdja mu je natisnila revija Borec leta 1954. Občasno je do leta 1973 objavljal Literarno-reportažne zapiske NOB, v spominskem almanahu Viharni časi I–II pri založbi Borec pa je v letih 1959 in 1960 obelodanil svoje
nedeljske radijske nastope (ARS, AS 1368, Ladislav Kiauta, osebni spisi,
šk. 1, Ladislav Kiauta: Literarno delo, na enostranskem zapisu z modrim
črnilom). Kot novinar je Kiauta rad brskal po dejanjih in nehanjih malih
ljudi, kar ni bilo vedno všeč budnemu očesu oblastnikov. Prvega maja 1948
je dobil priznanje za vestno delo, kar je bilo v Kiautovo veselje, ki pa je bilo
kratke sape, vpisano v njegovo delovno knjižico; kljub temu je bil zgodaj poleti postavljen na razpolaganje s polno plačo iz njemu nerazumljivih razlogov, čeravno je v podzavesti že čutil gorje (ARS, AS 1368, Ladislav Kiauta,
osebni spisi, šk. 3, Kiautov rokopis Odvzem prostosti, zapisan po letu 1948
v imenu Metoda Karlina z modrim črnilom z nekaj črnimi zaključnimi
vrsticami; fotografiral pisec z dovoljenjem ARS).
Po Stalinovi resoluciji informbiroja, podpisani 28. 6. 1948, je bil Kiauta
med prvimi gladko ob prostost; od 20. 12. 1948 do 27. 2. 1950 je bil v
preiskovalnem zaporu in nato na duhamornem družbeno koristnem delu
na Golem otoku. Tik pred nezaželenim odhodom na morje, ki ga je sicer
kot dober plavalec ljubil, mu je 4. 7. 1949 pomočnik glavnega urednika
Slovenskega poročevalca Cene Kranjc (1911) podpisal odločbo o odpustu iz
službe, ker ga »od decembra 1948 do danes ni bilo v službi«. Seveda je Cene
dobro vedel, kam pes taco moli; treba pa je bilo preživeti. Kiauta je postal
eden prvih neprostovoljnih obiskovalcev Golega otoka, potem ko v pivski
družbi kot novinar ni dovolj urno dognal, da so Stalinovi priljubljenosti v
Titovi Jugoslaviji dnevi šteti; jezik je kazalo držati za zobmi, kar pa nikakor
ni bilo v Kiautovi naravi, saj je rad šaljivo namigoval, v katerem grmu tiči
zajec. Kiauta je bil skupaj s poznejšim magistrom strojništva, skojevcem
Andrejem Aplencem med tistimi, ki so 6. 6. 1949 kot prvi prišli na zloglasni otok, kjer jih je čakalo le kakih ducat barak; tam so gradili poslopja za
Torkarja in druge poznejše prišleke, ki jim je bilo vendarle malce bolje,
čeprav nikakor ne z rožicami postlano. Paznik je Kiauti na Golem otoku
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zaželel dobrodošlico z besedami: »Takšne z zlatimi očali imamo najraje.« In
začela se je kalvarija. Kiauta je bil pred vojno komunist, med vojno partizan in nato novinar. Na Golem otoku je zaradi svoje zajetnosti in slabega
zdravja zelo trpel. Majhni izbrani družbi posameznih dijakov je pozneje rad
pripovedoval veselo začinjene zgodbe iz svojega življenja: trdil je, da so ob
podpisu Dolomitske izjave vse predstavnike različnih strank, ki so sestavljale OF, obkolili vosovci; zagrozili so, da jih bodo postrelili do zadnjega, če
ne podpišejo izjave in se s tem popolnoma podredijo vodstvu KP. Seveda
resničnosti zgodbe ni mogoče dokazati, čeprav v nekaterih virih lahko beremo o »pritiskih«; resnico slej ko prej skrivajo arhivi v Beogradu in Moskvi.
Kiauta se je s svojim duhovitim peresom zameril najvišjim krogom; notranji
minister Boris Kraigher (1914–1967) je 16. 6. 1949 na 2. plenumu CK
KPS med drugim zapečatil Ladislavovo usodo: »Drug značilen primer je z
vrsto tako zvanih kulturnih delavcev. Ti predstavljajo v osnovi isti pojav, kot
je oni na univerzi. V tej družbi so se našli neki nesposobni umetniki kova
Mrzel, Ribič, Kiauta, Zagorski in podobni.« (Gabrič, 1993, 166; Krebelj,
2010, 78; ARS, AS 1589 Centralni komite Zveze komunistov Slovenije,
1945–1990, šk. 1, Zapisnik 2. plenarnega zasedanja CK KPS, 15.–16. 4.
1949).

Ladislava Kiauto so odpustili iz službe, ne da bi izrecno omenili njegove »prisilne počitnice«.
Vi r : A R S , AS 1 3 6 8 , Lad is lav K iauta, o s e bni s pis i, š k . 1, Ladi sla v Ki a uta , Komi si ji za
p ri z n a va n j e l et N O B , v Lj ublj ani, d ne 16. 5. 1962.
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Kiautova zgodba Nesreča v sreči, sestavljena na Golem otoku konec
štiridesetih let na ovojnem papirju. Vir: ARS, AS 1368, Ladislav Kiauta,
osebni
Kia u t ova zspisi,
g o d b a šk.
Nes re1,
ča Ladislav
v s re či, s e s tavlj
Kiauta,
e na na Zapiski
Go le m o toku
na konec
Golem
šti ri deseti
otoku,
h letkjer
na je bil eno
leto
in pašest
ovo j n em
p i r j umesecev.
.
Vi r : A R S , A S 1 3 6 8 , Lad is lav K iauta, o s e bni s pis i, š k . 1, L a di sla v Ki a uta , Za p i ski na
Go l em o t o k u , k j er j e bil e no le to in š e s t m e s e ce v.

Po vrnitvi z Golega otoka je moral Ladislav seveda priseči, da bo ovajal
svoje nekdanje otoške sotrpine. Vendar je takšno početje hitro opustil, kar je
seveda navedeno v njegovem udbovskem dosjeju. Gotovo se je bal, a ne dovolj, da bi postal ovaduh. Rad je modroval: kdor ni v mladosti revolucionar,
praviloma postane pozneje policijski špicelj. Kiauta pa ni bil ovaduškega
kova. Rekel je ne, čeprav ga je bilo groza. Če je Matijo Mačka slučajno videl
na televiziji, seveda le v kaki stranski vlogi ob športni prireditvi, se je začel
nezavedno tresti od strahu. Tudi njega ni imel ravno v čislih.
NOV IN AR
Vrnitev z Golega otoka je bila nadvse huda preizkušnja in po svoje še trpkejša od otoka samega, čeprav se je Kiauta formalno že 1. 7. 1950 zaposlil
na ministrstvu za ljudsko zdravstvo kot višji referent in urednik glasil (ARS,
AS 1368, Ladislav Kiauta, osebni spisi, šk. 1, Ladislav Kiauta: Biografski
podatki, zapisani v Ljubljani 20. 9. 1951, in odločba direktorja dr. Marjana
Ahčina – Matjaža (1903–1988) z dne 28. 2. 1955). Dne 28. 2. 1955 je nastopil službo na Radiu Koper, potem ko so 25. 5. 1949 v Kopru ustanovili
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Radio jugoslovanske cone Trst, ki se je leta 1954 preimenoval v Radio Koper s samostojno radijsko postajo. Izvršni svet ljudske skupščine Slovenije
je 11. 10. 1955 Radio Koper združil z Radiem Ljubljana; Radio Koper je
postal relejna postaja s samostojnim programom Radia Ljubljana (Kocutar,
2005, 22). Prvega marca 1962 se je Kiauta znova vrnil v zdravstvo, tokrat
kot pomočnik upravnika Zdravstvenega doma Ljubljana-Polje, stanujoč na
Strossmajerjevi 6a.
Kot novinar s črno piko oblastnikov je moral Kiauta seveda poprijeti za
vsako delo, da je lahko preživel. Njegov nesporni pisateljski dar in osebna
priljudnost sta ga naredila za privlačnega pisca strokovnih revij, kot sta bili
Delo in varnost urednikov Rasta Švajgerja in sodelavcev ali pa poljudnejša
Priroda, človek in zdravje. Seveda pa bi Kiauta lahko zaman upal na bolje
plačani uredniški položaj; zato je, takoj ko so gmotne okoliščine dopustile,
obesil novinarski poklic na klin, se upokojil in zaživel kot svobodni pisatelj.
Zdaj si je lahko privoščil tudi kaj potrate, kot je bilo njegovo zbiranje dragih
znamk različnih držav z umetniškimi motivi ali pa potovanje z ladjo Solin, o
katerem je leta 1971 v številnih zelo branih nadaljevanjih poročal v časniku
Delo.
ZG O D O V I N A R K I A U TA
Kiauta se je kot zgodovinar uril med novinarskim delom za partizanske
bojevnike. Vojne izkušnje je rad zajemal z veliko žlico modrosti, saj je bil
Haškov Dobri vojak Švejk njegova najljubša in mnogokrat prebrana knjiga. Tako v Ladislavovem opisu vojnih pohodov najdemo tudi partizanske
kulturne dejavnosti (Kiauta, 1969, 21, 297–319; Kiauta, 1982, 118–119),
obiske svetih maš, popivanja in pojedine, ki se jim nikoli ni znal upreti,
dokler mu jih zdravniki niso strogo prepovedali. Seveda je po radoživostih
rad spal do kosila, kar je bil njegov recept za razmeroma dolgo, čeprav
burno življenje. Kiautov odnos do vere je bil prej šaljiv kot odklonilen, saj je
za šalo vedno znova nabiral prispevke za postavitev kapelice svetega Ladislava tudi s pomočjo kolega novinarja Nedeljskega dnevnika Ladislava Lesarja
(1939–2011), s katerim se je srečeval v Kostelu; prav tako se je navduševal
nad domislico, da bi postal birmanski boter pisca teh vrstic.
Kiauta je bil viden član Zgodovinskega društva za Slovenijo, še posebej ob
objavljanju zajetnih zgodovin partizanskega bojevanja v letih 1969–1982.
Med drugim se je aktivno udeležil 15. Zborovanja slovenskih zgodovinarjev
v Velenju od 10. do 13. 9. 1970 in tam dodal nekaj spominskih opozoril k
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referatu Toneta Ferenca Sklepne operacije za osvoboditev Slovenije. Ferenc
je Kiautove opombe upošteval in jih pozneje s pridom navajal (Zorn, 1970,
281; Ferenc, 1974, 290). Leta 1982 je Kiauta objavil dopolnjeni natis knjige
o »svoji« Bračičevi brigadi s popisom njenega delovanja do 26. 2. 1944, ob
koncu hude nemške ofenzive (Žnidaršič, 1995, 195). Še večje delo je opravil
pri opisih bojev 18. divizije, pri čemer je vsakokrat rad dal besedo pričam.
Seveda si ni upal tehtati poveljniških odločitev, kljub temu pa iz njegovih
vrstic veje skrb za navadnega partizana, malega vsakdanjega trpina. Predvsem
pa je bil Kiauta bojevnik za umetnost po sloganu: kultura in prosveta, to naša
bo osveta. In res se je s peresom na svoj šaljivi način maščeval ječarjem.
Kot zgodovinar NOB je Kiauta počasi vendarle prišel do zasluženih
priznanj, saj je na tisočerih straneh svojih opisov partizanskih bojev oral
ledino s kleno slovensko besedo, novinarskim slogom in zabavnimi preobrati. Velik del njegove partizanske zgodovine je obelodanila založba Borec.
Dne 21. 2. 1969 je dobil Kajuhovo nagrado, naslednje leto pa za svojo
knjigo o 18. diviziji še nagrado vstaje slovenskega naroda. Dne 4. 2. 1984
ga je republiški sekretar za ljudsko obrambo Martin Košir (1926) počastil
s priznanjem za njun skupni pohod na Štajersko s 14. divizijo, kmalu pa
je sledila še plaketa 18. divizije. Maja 1985 je dobil spominsko listino za
požrtvovalno in uspešno novinarsko propagandno delo. Dne 21. 5. 1986 so
ga razveselili z zlatim odličjem Toneta Tomšiča, namenjenim novinarjem, ki
so se v NOB in v letih po vojni v težkih razmerah angažirali v novinarstvu
in se tudi pozneje uveljavili v svojem poklicu. Kiauta ni bil nečimrnik, a
pohval se vendarle ni branil.
ES T ET L ADISL AV
Kiauta je z ženo Majdo živel boemski ljubljanski vsakdan z veselim tarokiranjem ali zgodbami o vnaprej načrtovanem pretepu ob ljubljanski premieri
drame Ivana Mraka (1906–1986) Obločnica, ki se rojeva; živo se je zanimal za
pravdo med pičevci in antipičevci v sedemdesetih letih, v kateri se je njegov
prijatelj Jože Javoršek (Brejc, 1920–1990) usmeril proti Edvardu Kocbeku
(1904–1981) in sodelavcem revije Prostor in čas (tj. PiČ). Kiautov drugi
prijatelj in tržiški rojak Lojze Ude (1896–1982) je namreč prav sredi spora
postal novi odgovorni urednik Prostora in časa in je tam objavil odlomke iz
Kiautove Zaklenjene samote, kar je Kiauti seveda močno ugajalo.
Kiauta je bil zaverovan v lepoto slovenskega jezika in nikakor ni maral
vsepričujoče angleščine, ki se je v slovenskem (najprej šolskem) prostoru
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začela širiti konec petdesetih let; prav rad in vneto je popravljal skaženo
slovenščino. Navdušeno je, denimo, nadomeščal srbsko zvenečo skovanko
»na licu mesta« z lepšo domačo »na kraju samem«. Eno od zgodb Evstahija
Čoka s tožbami nedeljskega pešca kot prednika avtomobilistov in s tem
nosilca višjih pravic si je resda rahlo izposodil od ruskih vzornikov, saj je
nadvse čislal Ostapa Benderja izpod peresa Ilfa in Petrova; ta dva umetnika
je hvalil kot edino zares uspešno leposlovno dvojico. Nasploh pa je bil Kiauta samosvoj ustvarjalec igrivega in zabavnega duha. Njegove zgodbe, zajete
iz odmevov burnega življenja, so bile neskončen vir navdiha, čeravno jih je
soproga Majda rada popravljala, saj jih je sčasoma poznala bolje od Ladislava samega. Kiauta je izdal nekaj odmevnih partizanskih reportaž; po vojni
je pisal mladinsko prozo, zgodovinsko partizansko dokumentarno prozo,
humoreske in avtobiografske zapise. Vedel je, da Slovencem primanjkuje
hudomušnosti; zato je je natrosil obilo, trdeč, da se mora bralec ob knjigi
vsaj petkrat nasmejati. Kljub temu so bile prenekatere njegove domiselne,
nikomur sovražne smešnice ob ponudbah za knjižni natis sprva zavrnjene,
denimo zbirka humoresk Dogodek v slepi ulici ali partizansko besedilo Pričelo
je snežiti pri koprski založbi Lipa 4. 10. 1957 (ARS, AS 1368, Ladislav Kiauta, osebni spisi, šk. 1). Mladinska proza o Črnobelem mucu, humoreske
Evstahija Čoka in Zaklenjena samota nosijo zvrhane koše šal, obenem pa
so docela povzete iz lastnega življenja pisca. Črnobeli muc se preseli k teti
Mici Gliha (1900–1994), Gorenji Sirkovi v Žužemberku, ki jo je Kiauta rad
imenoval Nadteta zaradi njenih odličnih potic, čeprav formalno gledano v
resnici niti ni bila tako bližnja sorodnica piščeve žene Majde, ampak zgolj
sestrična njene matere. Petelini, kokoši in konji nastopajo pri spodnjih sosedih Dolenjih Sirkovih – tam, pri pravem Majdinem stricu Slavku Glihi
(1906–1975) in njegovi ženi Veroni, rojeni Lavrič (1912–1995) (Kiauta,
1963, 43), jih je bilo v resnici na pretek. Vse nastopajoče osebe je Kiauta premeteno navedel kar z resničnimi imeni. Slavko Gliha mu gotovo ni
posebno zameril. Bil je značilen dolenjski kmet, čokat in vedno znova žejen;
rad je zapregel konje pa hajd na domača posestva z nami, otroki. Pri tem
je zagnano preklinjal oblast, ki mu je zaradi zidanja na videz obetavnih tovarn ali vrtcev krnila parcele in vinograde kar vsevprek drugega za drugim.
Slavko je na pisca Ladislava seveda sprva gledal nekoliko postrani. Ta je
privoščljivo razlagal, da ga Slavko ni posebej čislal, ker je videl, da nima
lastnega avta: seveda je v Slavkovih očeh zrasel, ko je ta izvedel, da so si
Kiautovi vendarle privoščili barvno televizijo. Opis žužemberških Sirkovih
živali je bil pač pisan na kožo priljubljenemu Kiautovemu šaljivemu izreku:
rad imam živali, ljudi pa le toliko, kolikor jim služijo za hrano.
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Kiauta je ob nepogrešljivi Majdini opori do konca življenja snoval nove
knjige o partizanskih dneh, še posebej o povojnih golootoških preizkušnjah,
a pero je postajalo okorno šibko in je končno le omahnilo (Habjan, 1990,
826). Ostale so hudomušne pripovedi, zvrhana čaša zaporniškega pelina pa
je skrita zatonila v pozabo.
Z AK L J UČEK



Dedek in njegov tast sta bila junaka viharne dobe, ki je naplavila neznačajneže
in hudo preizkušala pokončne ljudi. Nista bila vselej na pravi strani, zato je
bila njuna usoda kdaj pa kdaj trpka.
Ivan Pasar je bil človek dejanj, ki si je z zakotnih žužemberških gričev utrl
pot v ljubljanski vsakdan. Njegov zet Ladislav Kiauta je postal hudomušen
ljubljanski zgodovinar z izrazito književniško žilico, ki so ga menjajoče se
trpke zanke oblasti vedno znova pestile kot svojega nasprotnika. Bog ve,
zakaj.

L a di sla v Ki a uta na p or tretu
Toma ža Gosti nča rja (1953–1991).
Vi r: ARS, AS 1368,
L a di sla v Ki a uta , osebni sp i si , šk. 4,
f otogra f i ra l p i sec z dovoljenjem ARS.
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H O RI ZON T I ZGO D OV INE

P OS TON OVA ZGO DOVI N SKOFILOZOFSKA IN
PO LI TI ČNA MISE L

AN EJ KO RS IKA
P O LI TI ČNE I M PLI KACI JE P OSTONOVE
T E O R ETSK E PR EN OVE MARKSIZMA

M O IS H E P O S TONE
LU K ÁC S IN DI ALEKT I ČNA K RITIKA KAPITALIZMA

M O IS H E P O S TONE
T EO R ET I ZI R ATI SO DOBNI SVE T:
ROB E RT B R E NNER , G I OVANNI A RRIGH I, DAVID HARVEY

S AŠ O F URL AN
V R E D N O S T NA F O R M A, ABST R AKTNO DE LO IN DE NAR
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Postonov teoretski prispevek k razumevanju zgodovinske dinamike kapitalizma
je v prvi vrsti konceptualen, saj njegova teorija ne vključuje neposrednih
političnih oziroma praktičnih zastavkov. Kljub temu pa usmerja k nekaterim
nujnim nalogam, ki jih mora opraviti levica, ko se sooča s politično strategijo
boja proti mezdnemu suženjstvu. Nemara je osnovni (teoretski) predpogoj za
tovrstno prenovo kritično soočanje, še raje pa obračun z vsemi tistimi teorijami,
ki so v zadnjih desetletjih na levici postale dominantne, a niso bile sposobne
ustrezno razčleniti zgodovinske dinamike, v katero so bile vpete. Celo več,
radikalno zanikanje velikih zgodovinskih procesov in njihove ekonomske
pogojenosti je bilo praviloma izhodiščni postulat takšnih teorij. Namesto
tega so se v določenih primerih potapljale v postmodernistično naravnano
breztemeljnost družbenih procesov ali pa v mikrotemelje družbenega
življenja. Obrat od študija večjih zgodovinskih procesov in njihovega
političnoekonomskega značaja je po Postonu eden od temeljnih vzrokov,
da sta tako družboslovje kot humanistika v zadnjih letih praviloma ponujala
površinske in banalne razlage svetovne krize kapitalizma.
A N E J KO R S I K A

74 

B O REC 690–693
REV IJA Z A ZGO DOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJI ŽEVNO ST

A N E J KO R SIK A

P O LIT I ČN E I MP L IK ACIJE
P O STON OV E TEO RETS K E
P RE N OVE M ARK S IZM A

V zgodovini sodobnega marksizma je Postonova študija Čas, delo in družbena
dominacija1 ena od najizvirnejših interpretacij kritike politične ekonomije.
Odlika Postonovega dela je, da njegova reafirmacija teorije kapitala ni zgolj
preprosta vrnitev k Marxu, ampak da mu je z novimi poudarki uspelo
pokazati na drugačnega Marxa, ki je v 20. stoletju praviloma ostajal spregledan
oziroma so nanj opozarjali marksisti, ki tudi sami niso bili širše poznani.2
Postone je svojo knjigo podnaslovil Reinterpretacija Marxove kritične teorije in
besedo reinterpretacija je treba razumeti predvsem z vidika reinterpretiranja
že uveljavljenih, celo kanonskih interpretacij, ki jih je Postone označil za
tradicionalni marksizem. Njegov projekt nima postmarksističnega značaja
in dejansko pomeni močno teoretsko orožje proti tovrstnim pristopom;
1 Moishe Postone, Time, Labour, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory,
Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
2 Prim. Isaak Illich Rubin, Essays on Marx’s Theory of Value, Black Rose Books, Montréal – New York,
1973; Evgeny B. Pashukanis, The General Theory of Law and Marxism, Transaction Publishers,
New Brunswick – London, 2007; pozneje v Nemčiji: Hans-Georg Backhaus, Helmut Reichelt idr.
predstavniki t. i. Neue Marx-Lektüre, ki so se pri novem branju Marxa opirali predvsem na Rubina
in Pašukanisa. Nemška razprava je bila precej zamejena in v resnici nikoli ni doživela pomembnejše
mednarodne obravnave, bržkone zato, ker večina teh spisov še vedno ni prevedena in (posledično)
angleško govoreči avtorji niso stopili v vidnejši dialog z njimi. Pomemben korak naprej je nedavni
prevod klasičnega dela Micheala Heinricha, An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx’s
Capital, Monthly Review Press, New York, 2012.
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njegov osnovni vzgib je pokazati na koherenco in ustreznost Marxove kritike
kapitalizma, zaradi česar je morda še primerneje govoriti o prenovi Marxove
kritične teorije, ne zgolj o njeni reinterpretaciji.
Postone v resnici hoče oboje, tako rigorozno kritiko jedra kapitalizma,
ki ostaja nespremenjeno ne glede na specifike njegovih posamičnih zgodovinskih konfiguracij, kot tudi teorijo, ki lahko s tega stališča istočasno
podaja kritiko dominantnih marksističnih pristopov v 20. stoletju. Uspe
mu formulirati stališče, s katerega je mogoča tako kritika kapitalizma kot
projektov realno obstoječega socializma. V tem prispevku bomo podali pregled nekaterih najpomembnejših teoretskih doprinosov, obenem pa se bomo
osredotočili na njihove politične implikacije. Zanimalo nas bo, kako lahko
ta teoretska prenova marksizma pripomore k izgradnji politične strategije in
organizacije, katere cilj je odprava kapitalizma.
KR I T IK A T RADICIO N AL NE GA MARKSIZMA
Specifiko Postonove misli je mogoče povzeti iz njegovega intelektualnega
razvoja, ki ga razkriva v več intervjujih.3 V šestdesetih letih, ko je bil dodiplomski študent, so ga primarno zanimali konzervativni kritiki modernosti, kot sta Dostojevski in Nietzsche. Socialističnim idejam v širšem pomenu je bil sicer naklonjen, vendar se mu je zdel Marx nekoliko zastarel.
Kot posledica študentskih zasedb na čikaški univerzi in poskus globljega
razumevanja družbene stvarnosti so se oblikovali razni študijski krožki,
v okviru katerih so študentje brali in razpravljali o klasičnih avtorjih.4
Krožek, na katerem so brali Hegla in Marxa, je obiskoval tudi Postone.
Takrat se je seznanil še z dvema avtorjema, ki sta odločilno vplivala na
3 Npr. Benjamin Blumberg, Pam Nogales, Marx after Marxism: An Interview with Moishe Postone, The
Platypus Affiliated Society, Chicago, 2008, http://platypus1917.org; Timothy Brennan, Labor and
the Logic of Abstraction: An Interview, South Atlantic Quarterly, Duke University, Durham, 2009;
Anej Korsika, Kritika & dogmatizem: Moishe Postone, Tribuna, ŠOU v Ljubljani, 2011, str. 14–15.
4 Univerza tudi danes ne omogoča resnega teoretskega dela; prav nasprotno: z uvedbo bolonjske
reforme, katere osnovna poteza je dvig študentove in profesorjeve produktivnosti, torej obravnava iste
ali celo obsežnejše snovi v bistveno krajšem času, so se razmere za teorijo poslabšale kot nikoli doslej.
Teorija zato ostaja marginalizirana oziroma jo gojijo predvsem v okviru parauniverzitetnih struktur,
kot so razna študentska društva in druge organizacije, npr. Delavsko-punkerska univerza. Vendar to
delo temelji na prostovoljstvu in je brez prave institucionalne opore, kar v resnici kaže na zgodovinsko
marginaliziranost, v kateri sta se znašli levičarska teorija in politika.
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njegovo razumevanje Marxa: Martin Nicolaus, prevajalec Očrtov kritike
politične ekonomije v angleščino, je v svoji spremni študiji in zlasti v spisu
Neznani Marx5 podal nekonvencionalno razlago Marxa. Drugi avtor, ki ga
je Postone zvesto navajal, pa je György Lukács, zlasti njegova Zgodovina in
razredna zavest.6 Na tej podlagi je Postone spoznal drugačnega Marxa, ki ni
bil več obremenjen z interpretacijskim aparatom takratne levice in ki se je
kazal kot najprodornejši kritik moderne.
Predvsem pa je pomembno, da je Postone med doktorskim študijem praktično vsa sedemdeseta in začetek osemdesetih let preživel v Frankfurtu. To
intelektualno okolje je omogočalo temeljitejši študij Marxa in seveda je bilo
pod izrednim vplivom avtorjev frankfurtske šole kot tudi Lukácseve teorije.
Recepcija poststrukturalističnih avtorjev in teorij je bila zato bistveno šibkejša in ni imela takega dometa kot na nekaterih, zlasti humanističnih oddelkih
v ZDA in Angliji. Postonova misel se je tako oblikovala v okolju, ki je bilo
precej manj dovzetno za postmarksistično in poststrukturalistično teorijo.
Zanj poststrukturalizem tudi teoretsko ni pomenil nikakršne pertinence, saj
je bil odgovor na avtorje (denimo Althusserja), do katerih je bil že v osnovi
kritičen. V obeh, strukturalizmu in poststrukturalizmu, po Postonovem prepričanju radikalno izostaja resna političnoekonomska razsežnost, ki šele omogoča kritično teorijo družbe. Toda kljub njegovemu zavračanju obeh modernih tokov, tako althusserjevskega strukturalističnega marksizma kot poststrukturalističnega postmarksizma (avtorjev, kot sta Chantal Mouffe in
Ernesto Laclau), bi bilo narobe njegovo teorijo interpretirati kot vrnitev k
ortodoksnemu marksizmu.
Prav nasprotno, kritika ortodoksnega 7 ali, kot ga poimenuje Postone,
tradicionalnega marksizma je vstopna točka njegove analize. Pri tem
tradicionalni marksizem ne označuje neke specifične tendence ali sklopa avtorjev, ampak je v prvi vrsti poimenovanje za vse tiste pristope,
katerih analitično-politični zastavek je afirmacija dela in s tem proletariata. Tradicionalni marksizem se zavzema za emancipacijo dela in
5 Martin Nicolaus, Neznani Marx, Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo,
Univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije, Ljubljana – Maribor, 1976, št. 15–
16, str. 231–269.
6 Georg Lukács, Zgodovina in razredna zavest: študije o marksistični dialektiki, Inštitut za marksistične
študije, Ljubljana, 1986.
7 Postonova teorija kljub temu »ustreza« definiciji Lukácsevega ortodoksnega marksizma, tj. marksizma,
ki je ortodoksen v pomenu zvestobe Marxovi metodi. Gl. »Ortodoksni marksizem«, v: Georg Lukács,
Zgodovina in razredna zavest.
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proletariata, medtem ko Postone izhaja iz nujnosti emancipacije od dela
in proletariata – to je osnovni pogoj za odpravo kapitalističnega produkcijskega načina.
Za celovito razumevanje Postonove kritike moramo izhajati iz Marxove
konceptualizacije dela v Kapitalu. Marx je dvojni značaj dela, poleg teorije
presežne vrednosti, uvrščal med dva najpomembnejša dosežka svoje kritike
politične ekonomije.8 V kapitalizmu ima vsako produktivno delo dvojni
značaj, ki ga lahko analitično razčlenimo kot konkretno in abstraktno
človeško delo. Vsako delo terja od človeka konkretno trošenje »človeških
možganov, mišic, živcev, rok itd.«,9 s čimer človek ustvarja določeno uporabno vrednost. Takšna zasnova je skoraj zdravorazumska in je tisto, na kar
po navadi pomislimo, kadar govorimo o človeškem delu. Tovrstno delo je
obenem značilno za vse ureditve človeških družb v dosedanji zgodovini;
člani vsake družbe so morali delati in ustvarjati konkretne dobrine, vsaj
za enostavno reprodukcijo. Seveda so tovrstne družbe poznale menjavo z
drugimi skupnostmi, vendar je ta potekala prek tradicije, običajev, družbene
hierarhije in drugih struktur, ki so obstajale razmeroma neodvisno od dela
(četudi je to še zmeraj predstavljalo njihovo materialno podstat). Rečeno
natančneje, način produkcije in delo sámo sta bila v prvi vrsti politično
posredovana. Na primer, v sužnjelastniški in fevdalni družbi zato še vedno
lahko govorimo o konkretni lakoti, torej o lakoti, ki je neposredna posledica
slabih letin, vojaškega plenjenja ali pa pretirane požrešnosti gospodarjev.
Lakota znotraj teh družbenih ureditev je konkretna v smislu pomanjkanja
hrane. Lakota v kapitalizmu pa je posledica preobilja hrane.
Tovrstna novost je mogoča zaradi zgodovinsko specifične oblike dela v
kapitalizmu, ki poleg običajne, konkretne, vključuje še abstraktno. Abstrak8 Dne 24. 8. 1867, mesec dni po izidu prvega zvezka Kapitala, je Marx poslal Engelsu kratko pismo.
Pritoževal se je nad svojim založnikom, ker mu ni redno pošiljal odzivov na izid Kapitala, ampak je
članke raje kopičil in mu jih poslal naenkrat, da je privarčeval pri poštnini. Izvemo tudi, da so Marxa
med pisanjem Kapitala pestili nadležni karbunkli (sklopi furunklov, še posebno trdovratnih turov)
in nadlegovali upniki (mesarji, peki in krojači), ki so terjali plačilo dolgov. Ob vsej tej družbeni in
fiziološki barvitosti, ki je spremljala pisanje kritike politične ekonomije, je Marx v pismu, v enem
stavku, podal še srž Kapitala: »Najboljša dela moje knjige sta: 1. (in to je bistveno za razumevanje
vseh dejstev) dvojni značaj dela glede na to, ali je izraženo z uporabno ali menjalno vrednostjo, kar
razlagam v prvem poglavju; 2. obravnava presežne vrednosti, neodvisno od njenih posebnih oblik, kot so
profit, obresti, zemljiška renta, itn.« (Karl Marx & Friedrich Engels, Collected Works 42, International
Publisher, New York, 1987.)
9 Karl Marx, Kapital I, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1961, str. 53.
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tno človeško delo pomeni obče človeško delo, ki je tista substanca, o kateri
lahko govorimo, kadar odmislimo vse konkretne predikate posamičnih
del, je torej delo z velikim D. Kakšna revolucionarna družbena novost in
kako nepredstavljivo bi bilo abstraktno človeško delo za pretekle družbene
ureditve, ponazarja Marx v Kapitalu z Aristotelovim primerom. Ta je v enačbi
5 postelj = 1 hiša spoznal komplementarnost z enačbo 5 postelj = x količina
denarja. Prav tako se je zavedal, da menjave ne more biti brez enakosti, le-te
pa ne brez soizmerljivosti. Ali drugače: Aristotel je slutil, da je v posteljah,
hišah in denarju vsebovana neka skupna substanca, ki šele omogoča njihovo
izenačevanje. Vendar se je prav na tej točki sam omejil in zatrdil, da je v resnici
nemogoče, da bi bile čutno tako različne stvari na neki ravni sploh izenačene,
da je to proti naravi stvari in v najboljšem primeru praktični pripomoček.
Kar pa je Aristotela v resnici omejilo, da ni naredil še enega koraka naprej in
začel govoriti o splošni enakosti človeškega dela in vrednostni formi, je logika
družbene ureditve, tj. sužnjelastništva, v kateri je živel. Ta je imela suženjsko
delo oziroma neenakost človeškega dela za svojo naravno podlago. Zato je
Marx zapisal: »Skrivnost vrednostnega izraza, enakost in enaka veljavnost
vseh del zato, ker in koliko so človeško delo sploh, se lahko razvozla šele
tedaj, ko postane pojem človeške enakosti že tako trden kakor kak ljudski
predsodek. To je pa mogoče šele v družbi, v kateri je blagovna oblika splošna
oblika delovnega produkta in je torej tudi odnos med ljudmi kot posestniki
blaga vladajoči družbeni odnos.«10 Na tej podlagi tudi sam Postone govori o
abstraktnem delu kot o zgodovinsko specifični obliki dela, značilni izključno
za kapitalizem.
Na tem mestu lahko zgolj opozorimo, da abstraktno delo kot substanca
človeške enakosti postane v meščanski družbi tudi pravna norma in temeljni pogoj za menjalne odnose. V drugem poglavju Kapitala se zato izkaže: »Ta pravni odnos, katerega oblika je pogodba, ne glede na to, ali je zakonito izražena ali ne, je odnos volje, v katerem se zrcali ekonomski odnos.
Vsebina tega pravnega odnosa ali odnosa volje je dana s samim ekonomskim
odnosom.«11 Sovjetski teoretik prava Jevgenij Pašukanis12 je iz tovrstnih mest
razvil pravno teorijo, ki se bistveno razlikuje od prevladujočih marksističnih
analiz prava, utemeljenih na prisili vladajočega razreda, ki prek pravne ideologije oziroma aparata uresničuje svoje interese. Pašukanisu uspe pokazati, da
je treba stopiti korak nazaj in videti, zakaj prava sploh ni treba zlorabljati v
10 Prav tam, str. 70–71.
11 Prav tam, str. 98.
12 Gl. Evgeny B. Pashukanis, The General Theory of Law and Marxism.
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korist kapitala in kapitalistov; treba je uvideti, da je pravo že od vsega začetka
ustrojeno po logiki kapitala. Meščanska pravna forma je v vseh temeljnih
pogledih komplementarna s kapitalsko ekonomsko, druga drugo dejansko
pogojujeta. Zato strogo gledano: pravo, tako kot država, ni zgolj prazna ali
nevtralna forma, ki bi jo lahko napolnili s poljubno vsebino, ampak je, rečeno
s Heglom, forma, ki določa svojo lastno vsebino.
Abstraktno človeško delo ni le zgodovinsko specifično, saj zajema tudi
konstitucijo zgodovinsko specifičnega subjekta, mezdnega delavca in družbenega odnosa, mezdnega suženjstva. Delavca v kapitalizmu ne zasužnjuje
več nekaj konkretnega, denimo sužnjelastnik ali zemljiški gospod, ampak abstrakcija po imenu mezda. Nihče ga ne sili delati, vendar če hoče preživeti in
si zagotoviti osnovno reprodukcijo, mora delati, kar pomeni, da je njegova
lastna odgovornost, da na trgu proda svojo delovno sposobnost. Dejansko
delavec prodaja abstraktno delo, ki ga bo v skladu s pogodbenimi določili
udejanjal v konkretnem delu, ki bo rezultiralo v uporabni vrednosti. Pri tem
je ključnega pomena, da se abstrakcija dela zgodi praktično in ne pojmovno;
zgodi se, ne glede na naše subjektivne preference, takoj, ko stopimo v delovni odnos. Zato Alfred Sohn-Rethel13 govori o realni abstrakciji, ki je neodvisna od naše volje; potrjujemo jo vsakič, ko kaj kupimo ali prodamo, torej
je abstrakcija, ki je umeščena v določene družbene forme, ki se potrjujejo
v menjalnih razmerjih. Kot pravi Sohn-Rethel, ljudje ne vedo, od kod
izvirajo njihove oblike mišljenja in kako so do njih sploh prišli; abstraktno
enotnost sveta pogojuje abstraktno človeško delo, zato »kroži kot denar
med ljudmi in omogoča njihovo povezanost v eno družbo«.14 Sohn-Rethel
svojo klasično študijo Duševno in telesno delo takole zaključi: »Vrednostna
forma blag je postvarelost družbenih razmerij med ljudmi. Denar je čutna
forma pojavljanja vrednosti. Medčloveške vezi izginejo kot takšne in ne
zapustijo za seboj nobene druge sledi kot to abstraktno družbeno reč.«15
V tem smislu lahko o kapitalizmu govorimo tudi kot o vladavini abstrak
cij,16 ki se kažejo kot neodvisne in objektivne družbene forme, na primer
blago, kapital, mezda, profitna stopnja ipd., v resnici pa so poimenovanja
13 Alfred Sohn-Rethel, Duševno in telesno delo, Krt, Univerzitetna konferenca ZSMS, Ljubljana, 1983.
14 Prav tam, str. 61.
15 Prav tam, str. 84.
16 Glede tovrstne problematike gl. še odličen blog kapitalism101.wordpress.com, kjer Brendan Cooney
objavlja propedevtične videe, namenjene pojasnjevanju temeljnih pojmov kritike politične ekonomije
(npr. abstraktnega dela, presežne vrednosti) in tudi zapletenejših vprašanj (npr. transformacijskega
problema).
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družbenih odnosov. Prav s tem pa svojo študijo Čas, delo in družbena
dominacija začenja Moishe Postone. Blago in kapital oziroma kvaziobjektivne oblike družbenega posredovanja, ki jih v kapitalizmu vzpostavlja delo, je po njegovem prepričanju treba razumeti z vidika analize temeljnih
družbenih odnosov kapitalistične družbe. Poudarja, da teh neosebnih in
abstraktnih družbenih form ne smemo razumeti le z vidika zastiranja »resničnih« družbenih odnosov v kapitalizmu, torej razrednih odnosov, kar
je bilo značilno za tradicionalni marksizem, temveč bi morali v njih prepoznati resnične odnose kapitalistične družbe, saj prav ti odnosi strukturirajo
dinamiko njene trajektorije in obliko njene produkcije.17
Ker je abstraktno človeško delo prevladujoča družbena forma, smoter
kapitalistične družbe pa je neskončna akumulacija prav tega dela v obliki
vrednosti, natančneje presežne vrednosti, in ker je kapitalizem produkcijski
sistem, katerega teleološko jedro je produkcija profita zaradi nje same, lahko na tej podlagi zgrabimo Postonovo kritiko tradicionalnega marksizma
in istočasno pokažemo tudi, zakaj se v družbi preobilja lahko zgodi lakota.
Temeljni problem tradicionalnega marksizma je namreč, da v resnici nima
ustreznega pojmovanja in ne razločuje med vrednostjo in materialnim bogastvom, iz česar zato sledijo napačni politični zaključki.
Materialno bogastvo, značilno za pretekle družbene ureditve, predpostavlja odnose ukazovanja in podrejanja, torej povsem vidno družbeno dominacijo (v obliki gospodarjev, ki nadzorujejo delovni proces). Takšno bogastvo
se meri s kvantiteto in kvaliteto produktov, ki jih ustvarjajo sužnji ali tlačani. Medtem pa je vrednost, ki je zgodovinsko specifična za kapitalizem,
opredmeteni družbeni odnos, ki se družbeno posreduje in torej ni vezan na
specifičnega nosilca. Vrednosti zato ne moremo meriti enako kot materialno
bogastvo, temveč zgolj časovno, z abstraktnim delovnim časom. Ta dihotomija je v resnici komplementarna s temeljno razdvojenostjo blagovne forme
v smislu konkretnega dela, ki ustvarja uporabne vrednosti in materialno
bogastvo, ter abstraktnega dela, ki ustvarja menjalno vrednost in vrednost.
Pri tem ne smemo pozabiti, da gre za pojmovno ločitev v praksi združenih
družbenih pojavov.
Politične analize kapitalizma – tudi in predvsem kritičnega značaja – praviloma poudarjajo dohodkovno neenakost kot kronski primer krivičnosti
kapitalistične ekonomije. Ni težko pokazati, da so v zadnjih desetletjih mezde v najboljšem primeru stagnirale, medtem ko so prihodki najbogatejših
astronomsko naraščali. V diskurzu gibanja Occupy je distribucija material17 Moishe Postone, Time, Labour, and Social Domination, str. 6.
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nega bogastva tisto, kar je v resnici »šlo narobe« in zaradi česar se danes
soočamo z bogastvom enega odstotka v nasprotju s sorazmerno osiromašenostjo 99 odstotkov. Absolutno gledano: naraščanje bogastva je v zadnjih
desetletjih pripeljalo do stanja, da je na svetu več nepredstavljivo bogatih,
hkrati pa za lakoto in pomanjkanjem osnovnih življenjskih potrebščin
trpi več ljudi kot kadar koli prej v človeški zgodovini. Gibanje Occupy se
je tako politično zaustavilo pri moralno-etični kritiki, ki je zahtevala pravičnejšo razporeditev družbenega bogastva in bolj premišljen ekonomski
razvoj. Brezzobost te kritike, ki pa jo moramo korektno kontekstualizirati
v okviru večdesetletne regresije na levici kot taki, se je pokazala tudi v
radikalnem izostanku resne političnoekonomske analize, ki se ne bi zaustavila le pri pozivih k bolj benevolentni oblasti. V tem pomenu je Occupy
daleč pod ravnjo najbolj tradicionalnega marksizma.
In vendar je pri obeh političnih prizadevanjih prisotna temeljna analitična zmota o tem, kako v resnici vlada kapitalizem. Ker ne Occupy ne
tradicionalni marksizem nimata ustreznega razumevanja vrednosti kot
temeljnega družbenega odnosa, izhajata zgolj iz predstave o krivični razporeditvi materialnega bogastva. V primerjavi z gibanjem Occupy so
imeli tradicionalni marksizem in njegovi predstavniki v 20. stoletju vsaj
resen politični program, s katerim jim je na tretjini zemeljske oble tudi
uspelo prevzeti oblast. Problem tovrstne politične strategije pa je v tem,
da gradi svoj revolucionarni projekt na emancipaciji mezdnega dela in
njenega nosilca, proletariata. Takšno razumevanje vloge in logike kapitala
izhaja iz gledišča, ki kapital vidi kot zunanjo silo, ki parazitira na delu in
delavcih. Na tej podlagi je za odpravo kapitalizma potrebna predvsem
osvoboditev dela in delavcev od kapitala, kar v praksi vključuje odpravo
privatne lastnine in ukinitev oziroma racionalno načrtovanje tržnih odnosov. Takšen je bil praviloma tudi običajni program komunističnih
partij, kjer koli so prišle na oblast.
V tem pogledu je bilo najpomembnejše vprašanje političnega nadzora
produkcije, veliko manj, če sploh, pa vprašanje produkcije same. Prav nasprotno, komunistične partije na čelu s Sovjetsko zvezo so si nenehno prizadevale pokazati, da je njihov razvojni model še veliko uspešnejši od zahodnega, da so sposobne dohiteti zahodne države in jih prehiteti na njihovem lastnem terenu. V praksi je to pomenilo režime državnega kapitalizma, ki so bili v prvi vrsti projekti zapoznele modernizacije ali primarne
akumulacije. To potrjuje tudi politično samorazumevanje teh sistemov.
Znan je na primer Stalinov govor, da Sovjetska zveza za petdeset ali sto let
zaostaja za razvitimi zahodnimi državami, kar je treba nadoknaditi v desetih
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letih, sicer bo socialistični projekt pokopan. Stalinu je to dejansko uspelo,
saj je iz zaostale agrarne države ustvaril evroazijski socialistični imperij, ki
je še pred njegovo smrtjo razvil atomsko bombo, z Gagarinom pa je Sovjetski zvezi celo uspelo prehiteti ZDA v vesoljski tekmi. Dejansko je bil to
tudi največji zgodovinski dosežek tradicionalnega marksizma. Vendar kot
tak je bil v resnici zgolj to, (zapozneli) modernizacijski projekt, ki ni uspel zadovoljivo nasloviti, kaj šele odpraviti temeljnih protislovij kapitalizma.
Postone pri tem izpostavlja, da tudi če odpravimo buržoazijo, istočasno pa
ne odpravimo proletariata, ne moremo odpraviti samega kapitalizma. V tem
je slednji radikalno drugačen od sužnjelastništva in fevdalizma, v okviru katerih osvobojeni suženj ali tlačan dejansko nista več potrebovala logike svoje
pretekle oblasti, da bi preživela, saj sta lahko kot neodvisna producenta, kot
kmeta, živela naprej.18 Za osvobojenega proletarca to ni več možnost, saj v
resnici nikoli niti ni bil zasužnjen na ta način. Zdi se torej, da raven Marxove
analize, na katero opozarja Postone, dejansko še ni doživela ustrezne artikulacije, ki bi bila politično sposobna zgrabiti kapital pri njegovem korenu.
Namesto tega lahko izpostavimo več fetišiziranih oblik antikapitalizma.
J E D O B RI K APITAL IZE M MOGOČ ?
Zastavek tradicionalnega marksizma je, da je dober kapitalizem mogoč: s
političnim nadzorom nad sfero produkcije naj bi rešili vprašanje nepravične
distribucije in ekonomijo racionalno prenovili. Ta ne bi bila več podrejena
diktatu nenehnega povečevanja profitov, temveč bi zadovoljevala potrebe
ljudi. Dobri kapitalizem bi še vedno ustvarjal ogromno materialno bogastvo, vendar pri njegovi distribuciji ne bi bil več podrejen zakonu vrednosti.
Bogastvo bi bilo namenjeno ustvarjanju socialnih programov, zdravstvenih
18 Zanimiv je primer Spartakove vstaje, ki je za Marxa pomenila velik zgodovinski vzor. Po različnih
zgodovinskih virih je v triletni suženjski vstaji sodelovalo od 60.000 do 90.000 ali celo 120.000
upornih sužnjev. To ogromno vojsko je izvrstnemu strategu Spartaku uspelo obvladati tako notranje
kot na točki iskanja virov preživetja, kar je v praksi pomenilo predvsem plenilsko ekonomijo. Spartak
bi na neki točki svojo vojsko lahko dejansko popeljal čez Alpe in nato napredoval proti svoji domovini,
Trakiji (območje današnje Bolgarije), a se je iz neznanih razlogov obrnil in spet napredoval proti
italijanskemu jugu. V treh letih mu je uspelo nekaj neverjetnega: porazil je 6 profesionalnih rimskih
generalov in brez vsakršne infrastrukture vzdrževal ekonomijo, tudi za današnje razmere ogromne
vojske. Gl. zanimivo študijo: Barry Strauss, The Spartacus War, Simon & Schuster Paperbacks, New
York, 2009.
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in pokojninskih sistemov ter seveda bistvenemu izboljšanju socialnega položaja delavskega razreda. Ta dobri kapitalizem je v praksi nekaj desetletij
dejansko obstajal, na zahodu pod imenom socialne demokracije, na vzhodu
pod imenom socializma, ne enemu ne drugemu pa ni uspelo postaviti alternative kapitalistični akumulaciji. V obeh primerih je akumulacija še vedno
temeljila na produkciji presežne vrednosti, a ta je bila z razrednim kompromisom večinoma spet vrnjena njenim producentom. Toda obdobje, ki ga
lahko s Hobsbawmom imenujemo zlata doba kapitalizma,19 torej obdobje
po drugi svetovni vojni do konca šestdesetih letih, se je na neki točki dramatično končalo.
Postone izpostavlja,20 da se je po uničujoči izkušnji druge svetovne vojne za
neko obdobje dejansko zazdelo, da so bili izumljeni mehanizmi političnega
nadzora ekonomije, toda ta struktura je z vzponom neoliberalizma radikalno razpadla. Konec šestdesetih let zato zaznamuje silovit vznik drugačne
zgodovinske konfiguracije kapitalizma, ki je pretrgala s socialnim oziroma
razrednim kompromisom. Sistemi socialnega varstva so začeli stagnirati in
njihova sredstva so bila čedalje bolj osiromašena. Te procese mnogi opredeljujejo kot neoliberalno kontrarevolucijo, kot proces politične zaobrnitve
in skoka nazaj v preteklost. Na ravni družbene površine to nedvomno drži,
z vidika dinamike globlje družbene ureditve pa je tovrstna analiza v resnici
zgrešena in zavajajoča. Po svojem bistvu še vedno vztraja na prepričanju, da
je mogoče kapitalizem politično nadzorovati. V tej optiki je neoliberalna
revolucija vzrok socialnega opustošenja, njeni nosilci pa razred kapitalistov,
ki je brez moralnih zadržkov in z oporo pri politikih, kot sta bila Margaret
Thatcher in Ronald Reagan, zlomil delavski razred. Da so neoliberalne politike kulminirale tako v relativnem kot absolutnem osiromašenju delavskih
razredov povsod po svetu, ni nobenega dvoma. Kar je problematično pri
klasičnih interpretacijah pojava neoliberalizma, je zgodovinska dinamika –
in razmere, ki so sploh omogočile njegov nastanek.
Klasična kritika vidi v neoliberalizmu politični vzrok, ki je sprožil drastične
posledice v kapitalistični ekonomiji. Vendar neoliberalizem tako konceptualno kot povsem empirično v resnici predstavlja politične posledice
drastičnih sprememb, katerih vzroki so v sami kapitalistični ekonomiji.
Splošno razširjena kritika neoliberalizma se zato praviloma izteče v zahteve
19 Gl. Eric Hobsbawm, Čas skrajnosti: svetovna zgodovina 1914–1991, prev. Seta Knop idr., Znanstveno
in publicistično središče, Ljubljana, 2000.
20 Gl. Moishe Postone, Holokavst in trajektorija 20. stoletja, prev. Anej Korsika, Borec, št. 697–700,
2013 (v pripravi za tisk).
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po intenzivnejši finančni regulaciji, proaktivni oziroma keynesovski fiskalni
in monetarni politiki ter nacionalizaciji dela ali celote finančnega sektorja,
ob vsem tem pa pod vprašaj ne postavlja samega produkcijskega načina.
Tovrstne analize torej zahtevajo drugačen, pravičnejši, vzdržnejši, bolj solidaren, prijaznejši kapitalizem, v končni fazi vrnitev v zlato dobo kapitalizma,
ne zahtevajo pa odprave kapitalizma.
Andrew Kliman v svoji študiji Neuspeh kapitalistične produkcije tudi
povsem empirično dokaže, zakaj moramo v neoliberalni politiki videti
posledico in ne vzroka. Namreč, v ZDA se je problem počasne gospodarske rasti dejansko zgodil že pred nastankom neoliberalizma, prav tako tudi
druge gospodarske težave, in sicer že v mandatu predsednika Nixona, ki se
je na neki točki razglasil za Keynesovega pristaša. Če vzamemo kot začetek
neoliberalizma inavguracijo Ronalda Reagana leta 1981, se izkaže, da se
je več kot 80-odstotni padec rasti industrijske proizvodnje zgodil že pred
njim oziroma pred uradnim nastopom neoliberalizma.21 Namesto da v politiki in ideologiji neoliberalizma in finančnega kapitalizma vidimo vzroke,
bi v njiju morali videti učinke. Kliman v zvezi s tem pronicljivo izpostavlja,
da imamo opraviti s političnim determinizmom, ki izhaja iz prepričanja, da
je mogoče ekonomske zakone kapitalizma temeljito preobraziti že s politično voljo in močjo. Pri tem gre v resnici za Marxov poudarek iz Kritike
gothskega programa,22 kjer kritizira lassallovce, saj si ti domišljajo, da lahko
že s politiko in ideologijo spremenijo produkcijska razmerja. V resnici je
obratno, produkcijska razmerja so pravi družbeni temelj in tista, ki določajo
politiko in ideologijo.
Skupaj s Postonom bi lahko tovrstne pristope zavrnili kot fetišizirane oblike antikapitalizma,23 saj je za vsako izmed njih značilno, da prek fetišizacije
enega dela kapitala proti drugemu, že na konceptualni ravni, radikalno ostaja vpeta v reprodukcijo kapitalističnih razmerij. Čeprav med njimi obstajajo pomembne kvalitativne razlike, je to najmanjši skupni imenovalec tako
tradicionalnega marksizma, klasičnih kritik neoliberalizma kakor gibanja
Occupy. V zvezi s tem je zanimiv Postonov poudarek, da je tudi sama zgodovinska dinamika zgodovinsko specifična za kapitalizem. Obdobja izobilja
in pomanjkanja v tem produkcijskem sistemu niso več vezana na konkretno
21 Andrew Kliman, The Failure of Capitalist Production: Underlying Causes of the Great Recession, Pluto
Press, London, 2012, str. 55.
22 Gl. Karl Marx, Kritika gothskega programa, Cankarjeva založba (MEID IV), Ljubljana, 1979.
23 Najusodnejša oblika fetišiziranega antikapitalizma je antisemitizem, ki ga Postone razčlenjuje v več
svojih delih, najpodrobneje v omenjenem besedilu Holokavst in trajektorija 20. stoletja.
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bogastvo, ampak so podrejena gibanju zakona vrednosti, kot se empirično
izkazuje skozi gibanje profitne stopnje. »Zlato dobo kapitalizma« moramo
zato razumeti kot obdobje zgodovinsko visokih profitov, ki so omogočali
razmah investicij, odpiranje novih delovnih mest in nasploh bolj socialno
usmerjeno ekonomijo. Konec šestdesetih let, ko je začela profitna stopnja
spet padati, pa razred kapitalistov ni bil več pripravljen na nobene koncesije delavskemu razredu. Večina zgodovinsko priborjenih socialnih pravic
je bila ukinjena v prid višji dobičkonosnosti. Tedaj so se po svetu razširile
tudi izvozno predelovalne cone,24 začela se je širitev finančnega sektorja.
Vse to je treba videti kot politične odgovore na zgodovinsko dinamiko
kapitalizma, ki je pripeljala do radikalnega padca profitne stopnje. Predstavniki politike in kapitala so se torej soočili s pretečo recesijo, na katero so
odgovorili običajno, z večjim izkoriščanjem delovne sile (doma in na tujem
z iskanjem še cenejše), uvajanjem novih tehnologij (prehod iz fordizma v
postfordizem) in razmahom neproduktivnega finančnega kapitala.
Dejstvo pa je, da je kapitalizem tedaj dejansko zadel ob zgodovinske meje
ene izmed svojih razvojnih etap. Kot poudarja Postone, so bili odgovori na
krizo konec šestdesetih let tako na zahodu kot na vzhodu zelo podobni.
V obeh primerih je bil na delu val političnoekonomske liberalizacije, ki je
na zahodu doživel silovit razmah, na vzhodu (z izjemo Kitajske) pa je bil
politično zatrt. Na tem mestu lahko zgolj nakažemo, da je bila bržkone prav
ta kriza tista, ki je dve desetletji pozneje dosegla višek v razpadu vzhodnega
bloka. Še slabi dve desetletji pozneje pa se je v zgodovinsko primerljivem
položaju znašel tudi nekdanji zahodni blok, saj je danes kriza najhujša prav v
ZDA in Evropski uniji. V resnici moramo obe krizi razlagati z vidika umetnega podaljševanja gospodarske rasti, ki je na vzhodu delovalo dvajset let, na
zahodu pa slabih štirideset. To dokazuje, da je v kapitalističnem produkcijskem načinu politika vedno talka ekonomije oziroma kapitala, ne glede na to,
za katero obliko kapitalizma v resnici gre.
P RO F E S I O NAL IZ ACIJA IN INS TITUC I ONALI Z AC IJA!
Postonov teoretski prispevek k razumevanju zgodovinske dinamike kapitalizma je v prvi vrsti konceptualen, saj njegova teorija ne vključuje neposrednih političnih oziroma praktičnih zastavkov. Kljub temu pa usmerja k neka24 Gl. Vasja Badalič, Za 100 evrov na mesec: proizvodni sistem globalnega kapitalizma, Založba Krtina,
Ljubljana, 2010.
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terim nujnim nalogam, ki jih mora opraviti levica, ko se sooča s politično
strategijo boja proti mezdnemu suženjstvu. Nemara je osnovni (teoretski)
predpogoj za tovrstno prenovo kritično soočanje, še raje pa obračun z vsemi
tistimi teorijami, ki so v zadnjih desetletjih na levici postale dominantne, a
niso bile sposobne ustrezno razčleniti zgodovinske dinamike, v katero so bile
vpete. Celo več, radikalno zanikanje velikih zgodovinskih procesov in njihove ekonomske pogojenosti je bilo praviloma izhodiščni postulat takšnih
teorij. Namesto tega so se v določenih primerih potapljale v postmodernistično naravnano breztemeljnost družbenih procesov ali pa v mikrotemelje
družbenega življenja. Obrat od študija večjih zgodovinskih procesov in njihovega političnoekonomskega značaja je po Postonu eden od temeljnih
vzrokov, da sta tako družboslovje kot humanistika v zadnjih letih praviloma ponujala površinske in banalne razlage svetovne krize kapitalizma.
Vendar je tudi pri razširjenosti določene teorije in njenih avtorjev v resnici
na delu zgodovinska dinamika, ki jih pogojuje in kateri teorija dejansko samo
posoja svoj glas. Z vidika zgodovinskega konteksta je zato razumljivo, da so
bili v času tako imenovanega neoliberalizma najbolj priljubljeni neoklasiki,
podobno kot so bili v času zlate dobe ekonomisti keynesovske provinience.
V času, ko je levica na eni od zgodovinsko najnižjih točk, tako teoretsko
kot organizacijsko, zato ni presenetljivo, da se kot napredne ideje predstavljajo tudi zamisli o univerzalnem temeljnem dohodku (UTD). Ta absolutno
ničesar ne pove o vprašanjih produkcije same vrednosti, temveč je vsa njegova revolucionarnost v zavzemanju za univerzalno državno žepnino, ki naj
bi spontano proizvajala progresivne učinke. Kot ugotavlja Postone: različni
odgovori na aktualno krizo pomenijo različne stopnje pristajanja na nujnost
obstoječega sistema. V tem pogledu tudi ideja o UTD v najboljšem primeru
zahteva uvedbo mehanizma radikalne prerazporeditve oziroma vnovič izhaja
iz prepričanja, da je mogoče kapitalizem ukrotiti in ne zgolj nadzorovati s
političnimi sredstvi.
Kot smo poskušali pokazati, to v resnici ni mogoče, saj je tovrstno politično
upravljanje nazadnje najtesneje zvezano z zgodovinsko dinamiko kapitala in
lahko deluje le v obdobjih visoke profitne stopnje, ko koncesije delavskemu
razredu za kapitaliste niso usodne. Dokler živimo v kapitalizmu, je zgodovina na strani kapitala in jo je nemogoče obvladati s političnimi sredstvi, saj se
vedno znova kaže kot objektivna, dejansko celo naravna nujnost. Ideologi in
apologeti kapitala zato v nekem temeljnem smislu res izrekajo resnico tega
sveta – sveta, ki ga v temelju zaznamuje dinamika kapitala. Splošni problem
današnje levice je, da še vedno sledi tej igri in da je nazadnje le bolj ali manj
uspešen odzivno-obrambni center za socialne katastrofe, ki jih pripravijo
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predstavniki kapitala in politike. Ob vsem tem je tisto, kar bi bilo treba narediti, da bi se levica spet postavila na noge, na prvi pogled precej klasično.
Nujno je treba odpraviti mentaliteto, ki na vratih vsake resne buržoazne institucije vidi nalepko »Vstop levičarjem prepovedan«. Tovrstna miselnost, ki
je bila v zadnjih desetletjih prevladujoča in se je kazala kot znak še posebej
dovršenega etičnega stališča, se lahko pohvali s številnimi dosežki. Denimo z
dejstvom, da danes v institucijah skorajda ni več levičarjev, zato pa jih je toliko več po raznih marginalnih socialnih središčih, kjer skupaj z drugo populacijo po navadi sestavljajo družbo 10. decembra.25
Zaradi popolne deprofesionalizacije in deinstitucionalizacije levice so
ljudje, ki se resno ukvarjajo s kritiko kapitalizma, prisiljeni to početi
kot prostočasno aktivnost, katere rok trajanja praviloma poteče, ko se v
življenju ustalijo ali najdejo redno zaposlitev. To uničujoče vpliva na vsak
dolgoročnejši politični angažma oziroma že na vzpostavljanje vsake resne
politične alternative. Da bi revolucionarna levica v javnosti znova postala
verodostojen politični subjekt, obstajajo danes daleč najboljše zgodovinske
razmere vse od oktobrske revolucije naprej, a podobno kot takrat tudi danes
levica šele mora osvojiti državne aparate in skoznje vzpostaviti zavedanje o
nerazrešljivosti temeljnih protislovij kapitalizma. Je torej Leninov koncept
profesionalnega revolucionarja primerna organizacijska rešitev? Nedvomno,
vendar bi bil kot tak le nereflektiran skok v preteklost, če samega leninizma
ne bi soočili z vsebinskimi protislovji, ki jih tudi sam ni bil sposoben razrešiti.
V tem je bil Lenin učbeniški primer tradicionalnega marksista. Toda z refleksijo in kritiko, kot ju podaja Postone, je v resnici mogoče reševati tudi
te probleme. Politične implikacije Postonove teoretske prenove marksizma
zato v resnici zahtevajo ponovno profesionalizacijo in institucionalizacijo
levice, ki bo sposobna artikulacije odprave mezdnega suženjstva in začela
vzpostavljati pogoje za drugačen produkcijski način. Kot ugotavlja SohnRethel: »Šele ko bo ta temeljna forma dela, ki producira blaga, nadomeščena
25 V Osemnajstem brumairu Ludvika Bonaparta Marx podaja slikovit opis druščine, ki bi jo Negri danes
slavil kot multitudo, kot taka pa je posrečen opis demografskega stanja današnje levice, za katero je
vsaka nova identiteta nova trofeja, ki jo lahko nabije na svojo steno slavnih: »Poleg propadlih roues
(razuzdancev) z dvomljivimi dohodki in dvomljivega rodu, poleg izprijenih in pustolovskih poganjkov
buržoazije so bili tu vagabundi, odpuščeni vojaki, odpuščeni kaznjenci, pobegli galeoti, sleparji, glumači,
lazzaroni, žeparji, rokohitreci, igralci, maquereaus (zvodniki), lastniki bordelov, nosači, literati, lajnarji,
cunjarji, brusači, kotličkarji, berači, skratka vsa neopredeljena, razkrojena množica, ki jo življenje
premetava sem ter tja ...« (Karl Marx, Osemnajsti brumaire Ludvika Bonaparta, MEID III, Cankarjeva
založba, Ljubljana, 1979, str. 514.)
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z drugačnimi, pride v poštev tudi drugačna ekonomija, vseeno, če se ljudje
tega zavedajo ali ne.«26

26 Alfred Sohn-Rethel, Duševno in telesno delo, str. 53.
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Marx je, kot je znano, vztrajal, da mora prihodnja socialna revolucija črpati
svojo poezijo iz prihodnosti, drugače kot zgodnejše revolucije, ki zaradi
osredotočenosti na preteklost niso pravilno prepoznale svoje zgodovinske
vsebine. Lukácseva kritična teorija kapitalizma, utemeljena na njegovem
»materialističnem« prevzemu Hegla, pa se naslanja na prihodnost, ki je ne
dojame. Spominja na Benjaminovo podobo angela zgodovine, zagnanega v
prihodnost, ki ji obrača hrbet. Namesto da bi Lukácsev pristop usmerjal k
preseganju kapitalizma, je vseboval zgrešeno prepoznanje, ki je implicitno
afirmiralo novo državno usmerjeno konfiguracijo, ki je nastala po prvi svetovni
vojni. Njegov bogat kritični opis kapitalizma je paradoksno usmerjen ravno
proti taki vrsti organiziranja družbe.
MO I S H E P O S TO N E

1 Walter Benjamin, »O pojmu zgodovine«, v: isti, Izbrani spisi, Studia humanitatis, Ljubljana, 2003,
str. 219.
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M OISH E P OSTONE

LU K ÁC S I N D I AL EK T IČN A
KRI T I K A KA PITAL IZM A

Zgodovinska preobrazba razvitih industrializiranih družb v zadnjih desetletjih, zlom Sovjetske zveze in komunizma ter vznik neoliberalnega kapitalističnega globalnega reda so ponovno pritegnili pozornost k problemom zgodovinske dinamike in globalnih transformacij. Te zgodovinske
spremembe kažejo na potrebo po prenovljenem teoretskem soočenju s kapitalizmom, saj jih s poststrukturalističnimi in postmodernističnimi teorijami, ki so prevladovale v sedemdesetih in osemdesetih letih, ne moremo
ustrezno nasloviti.
Za izhodišče take teoretske prenove bi lahko vzeli Lukácsev briljantni esej
»Postvarjenje in zavest proletariata«.1 V njem Lukács razvija bogato in teoretsko strogo, kritično analizo kapitalistične modernosti. Čeprav se nekateri
vidiki njegove teorije ne skladajo s to namero, bom vendarle poskušal pokazati, da lahko imamo njegov teoretski pristop, če ga kritično prevzamemo, za
osnovo pretanjene teorije kapitalistične družbe, ki bi bila relevantna danes.
Takšna teorija bi se lahko izognila mnogim pomanjkljivostim tradicionalnih marksističnih kritik kapitalizma in bi lahko ponovno vzpostavila odnos
med kritičnimi teorijami kapitalizma in ostalimi glavnimi tokovi današnje
kritične teorije družbe.
Konceptualni okvir Lukácsevega eseja o postvarjenju se zelo razlikuje
od večine vej marksizma. Kot politična in teoretska intervencija odločno
1 Georg Lukács, »Postvarjenje in zavest proletariata«, v: Zgodovina in razredna zavest: študije o marksistični
dialektiki, prev. Branko Šibal, Inštitut za marksistične študije ZRC SAZU, Ljubljana, 1986.
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zavrača scientizem in vero v linearen zgodovinski napredek, ki sta bila
značilna za ortodoksni marksizem Druge internacionale. Takšna stališča so
bila za Lukácsa globinski teoretski temelj političnih in svetovnozgodovinskih neuspehov socialdemokracije, ki ni uspela preprečiti vojne leta 1914 in
izpeljati radikalnega zgodovinskega prevrata v letih 1918–1919. Lukács ta
teoretski prelom z marksizmom Druge internacionale izpeljuje tako, da znova izpostavlja heglovsko razsežnost Marxove misli, pri čemer se osredotoča
na pomen subjekta in prakse. Njegov esej obuja Marxovo kritiko politične
ekonomije kot močno družbeno teorijo, kot dialektično teorijo prakse.
V središču Lukácseve teorije prakse je njegovo prevzemanje kategorij iz
Marxove zrele kritike, denimo blaga. V okviru tega kategorialnega pristopa
praksa ni preprosto postavljena v opozicijo s strukturami, temveč je zanje
konstitutivna.2 S tem ko Lukács prevzame Marxovo teorijo prakse in jo
postavi v samo središče svoje kritične analize kapitalizma, izrazito zagovarja
pojmovanje subjektivne in objektivne razsežnosti družbenega življenja kot
notranje povezanih. Obe razsežnosti vzpostavljata določene oblike prakse.
Lukács torej dojema kategorije Marxove zrele misli tako, da jim pripisuje
pomen, ki daleč presega zgolj ekonomske kategorije; razume jih kot kategorije oblik sodobnega družbenega življenja – tako subjektivnega kot objektivnega.3 Njegov pristop je v tem pogledu vzporeden Marxovemu, ki v
Očrtih te kategorije označuje kot Daseinsformen (oblike življenja) in Existenzbestimmungen (eksistenčna določila).4
Na osnovi tega kategorialnega prevzema Lukács razvije sofisticirano družbeno teorijo zavesti in vednosti, ki vsebuje kritiko temeljev kartezijanstva
ali dualizma med subjektom in objektom. Na podlagi svoje teorije prakse
lahko trdi, da je subjekt hkrati proizvajalec in proizvod dialektičnega procesa.5 »Mišljenje in bit torej nista identična v tem smislu, da drug drugemu
2 Da bi se izognil nesporazumom, ki bi jih omogočal pridevnik »kategorično«, uporabljam »kategorialno«, ko se navezujem na Marxov poskus dojemanja modernega družbenega življenja s kategorijami
njegove kritike politične ekonomije.
3 Tako Lukács kritizira Ernsta Blocha, češ da je zgrešil resnično globino historičnega materializma (oz.
tega, kar je tako poimenoval), saj je predpostavljal, da je njegov vidik zgolj ekonomski, zaradi česar
ga je poskušal dopolniti, »poglobiti« z (religiozno) utopično mislijo. Po Lukácsu Bloch ni uvidel, da
to, čemur je pravil ekonomsko, določa sistem »oblik, predmetnosti realnega življenja«. Gl. Lukács,
»Postvarjenje in zavest proletariata«, str. 159.
4 Karl Marx, »Kritika politične ekonomije 1857/58«, prev. Božidar Debenjak idr., Delavska enotnost,
Ljubljana, 1985, str. 37, 186.
5 Lukács, »Postvarjenje in zavest proletariata«, str. 126.
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,ustrezata‘, drug drugega ,odražata‘, da ,potekata vzporedno‘ drug ob drugem
ali ,se ujemata‘ (vsi ti izrazi so le prikrite oblike togega dualizma), temveč je
njuna identičnost v tem, da sta momenta enega in istega realnozgodovinskega dialektičnega procesa.«6 Zato je »v tem [zgodovinskem] nastajanju zavest
[...] nujna, nepogrešljiva, konstitutivna sestavina«.7
Ko Lukács razčlenjuje vzajemno povezanost zavesti in zgodovine, se osredinja na začrtanje zgodovinske možnosti revolucionarne razredne zavesti.
Istočasno predstavlja briljantno družbeno in zgodovinsko analizo moderne
zahodne filozofije. Slednja se poskuša spopadati s problemi, ki jih povzročajo
posebne abstraktne oblike življenja, lastne njenemu (kapitalističnemu) kontekstu, zato ostaja zamejena v neposrednosti pojavnih oblik tega konteksta;
probleme, ki jih poraja ta kontekst, zmotno prepoznava kot transhistorične
in ontološke.8 Po Lukácsu je Marx prvi ustrezno naslovil probleme, ki so
pestili sodobno filozofijo. To mu je uspelo z umestitvijo pogojev soočanja s
temi problemi; postavil jih je na družbene in zgodovinske temelje, izražene
s kategorijami, kot je blago.
S privzetjem tega načina analize je Lukács zasnoval družbeno in zgodovinsko kritiko sodobne filozofske in sociološke misli, vendar tega ni izvedel s
sklicevanjem na razredni interes; namesto da bi se osredotočal na funkcijo
mišljenja v sistemu družbene dominacije, je poskušal utemeljiti naravo tega
mišljenja v posebnostih družbenih form (blago, kapital), ki vzpostavljajo
kapitalizem. Lukácseva analiza družbene forme cilja k vzpostavitvi notranje
povezave med družbenimi in kulturnimi vidiki življenja.
Tak prevzem Marxove kategorialne analize odločno prelamlja s klasičnimi,
dualističnimi marksističnimi pojmovanji baze in nadstavbe, kjer je baza razumljena kot najtemeljnejša raven družbene objektivnosti, nadstavba pa kot
družbena subjektivnost. Lukácsev pristop se razlikuje tudi od pristopa drugega velikega teoretika prakse, Antonia Gramscija, saj miselne in družbene
forme notranje poveže, ne obravnava jih zunanje ali funkcionalistično.
Drugače rečeno, tak pristop je lahko izhodišče za analizo narave sodobnih
kapitalističnih kulturnih form, kajti poleg tega, da razjasnjuje hegemono
funkcijo teh tvorb, začrtuje tudi temeljni okvir zgodovinsko določenih oblik subjektivnosti, znotraj katerih se dogaja razredna diferenciacija.
Pristop, ki ga Lukács razvije v »Postvarjenju«, pa ni le osnova za pretanjeno
zgodovinsko teorijo subjektivnosti, saj tudi implicitno premakne žarišče
6 Prav tam, str. 167
7 Prav tam.
8 Prav tam, str. 105–106.
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kritike kapitalizma stran od tradicionalnih marksističnih vprašanj. V tem
pogledu lahko Lukácsevo analizo razumemo kot poskus razvitja samorefleksivne kritične teorije kapitalistične sodobnosti, ki bi ustrezala velikim
družbenim, političnim, ekonomskim in političnim spremembam, povezanim z razvojem kapitalizma v dvajsetem stoletju. To opravi z odgovarjanjem
na kritike marksizma, ki so jih formulirali klasični teoretiki družbe.
Kot vemo, sta velika teoretika družbe Max Weber in Émile Durkheim
na prelomu stoletja trdila, da v nasprotju s kritičnim pogledom klasičnega,
tradicionalnega marksizma sodobne družbe ne moremo ustrezno analizirati s kategorijami trga in zasebne lastnine. Oba teoretika sta izpostavljala
po njunem bolj temeljne poteze sodobne družbe, pri čemer je Durkheim
poudarjal delitev dela, Weber pa se je osredotočal na procese racionalizacije
in birokratizacije. Oba sta ugotavljala, da odprava trga in zasebne lastnine
ne bi zadoščala za temeljito preobrazbo sodobne družbe. V resnici bi zgolj
okrepila njene slabše vidike.
Četudi sta bili ti teoriji modernosti morda odziv na socialistična gibanja in
teorije, sta se obenem poskušali spoprijeti z vprašanji in težavami, ki jih je
porodila zgodovinska preobrazba kapitalistične družbe iz liberalne ureditve
devetnajstega stoletja v birokratsko organizirano, državno usmerjeno ureditev dvajsetega. V tej luči lahko Lukácsev pristop razumemo kot poskus,da
bi zgrabil zgodovinske spremembe, s katerimi so se spopadali teoretiki, kot
sta Weber in Durkheim, z vključevanjem njihovih področij zanimanja v bolj
zaobsegajočo teorijo kapitalizma.
Natančneje, Lukács je posvojil Webrov opis modernosti kot procese racionalizacije, zgodovinsko pa je le-te utemeljil s pomočjo Marxove analize
blagovne forme kot osnovne strukturirajoče družbene forme v kapitalistični
družbi. Tako začenja Lukács »Postvarjenje« s trditvijo, da so procesi racionalizacije in kvantifikacije, ki vzorčijo moderne institucije, ukoreninjeni v
blagovni formi.9 Sledeč Marxu, označi moderno kapitalistično družbo kot
prevlado časa nad ljudmi, tovarniško organizacijo produkcije pa obravnava kot koncentrirano različico strukture kapitalistične družbe v celoti.10 Ta
struktura se izraža v značilnostih moderne birokracije,11 poraja obliko države
in pravnega sistema, ki ji ustreza.12 S takim načinom utemeljevanja procesov
racionalizacije poskuša Lukács pokazati, da tisto, kar je Weber opisoval kot
9 Prav tam, str. 87–105.
10 Prav tam, str. 91.
11 Prav tam, str. 97–98.
12 Prav tam, str. 95.
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»železno kletko« modernega življenja, ni nujni spremljevalec katere koli oblike moderne družbe, temveč je funkcija kapitalizma. Torej jo je mogoče
spremeniti.
Lukácsev esej o postvarjenju prikazuje moč in strogost kategorialno
utemeljene kritične teorije moderne kapitalistične družbe, tako v smislu
teorije notranje povezanosti kulture, zavesti in družbe kot tudi v smislu
kritike kapitalizma. Njegova kritika se ne ustavlja pri vprašanjih o trgu in
zasebni lastnini ter s tem vprašanjih o razredni dominaciji in izkoriščanju.
Kritično poskuša dojeti in družbeno utemeljiti same procese racionalizacije
in kvantifikacije ter abstraktne oblike moči in dominacije, ki jih ne moremo
ustrezno razumeti zgolj s proučevanjem konkretne osebne ali skupinske
dominacije. Torej, pojmovanje kapitalizma, na katero napeljuje Lukácseva
analiza, je mnogo širše in globlje od tradicionalnega, tj. kapitalizma kot sistema izkoriščanja na osnovi zasebne lastnine in trga. Lukácsevo pojmovanje
v resnici implicira, da slednje konec koncev morda ni najosnovnejša poteza
kapitalizma. Poleg tega Lukácseva analiza izkazuje raven konceptualne strogosti, ki je večini diskusij o modernosti primanjkuje. To kaže, da je »moderna družba« v osnovi opisni pojem za obliko družbenega življenja, ki ga je
mogoče analizirati z večjo strogostjo kot kapitalizem.
Kljub temu pa Lukácsu ne uspe udejanjiti vsega, kar njegov očrt kritike
obljublja. Čeprav je »Postvarjenje« kritika kapitalizma, ki je že v osnovi
bogatejša in ustreznejša od kritike tradicionalnega marksizma, ostaja nazadnje zavezana nekaterim temeljnim predpostavkam te teorije. To ošibi Lukácsev poskus formulacije kritike kapitalizma po meri dvajsetega stoletja.
II.
S »tradicionalnim marksizmom« ne merim na nobeno specifično zgodovinsko tendenco v marksizmu, kot bi bil denimo ortodoksni marksizem Druge
internacionale, temveč splošneje, na vse analize, ki kapitalizem v bistvu razumejo z vidika razrednih odnosov, strukturiranih s tržno ekonomijo in
izkoriščanjem. Odnosi dominacije so razumljeni predvsem v okviru razredne
dominacije in izkoriščanja. Znotraj tega splošnega okvira kapitalizem opredeljuje rastoče strukturno protislovje med osnovnimi družbenimi odnosi
(interpretiranimi kot zasebna lastnina in trg) in produkcijskimi silami (interpretiranimi kot industrijski način proizvodnje).
Razvitje tega protislovja pomeni možnost nove oblike družbe, dojete na
podlagi kolektivnega lastništva produkcijskih sredstev in ekonomskega
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planiranja v kontekstu industrializiranih družb – torej na podlagi pravične
in načrtno regulirane distribucije po meri industrijske produkcije. Slednjo
lahko razumemo kot tehnični proces, ki je, četudi ga kapitalisti uporabljajo
za doseganje svojih partikularnih ciljev, po svojem bistvu neodvisen od kapitalizma; lahko bi bil izkoriščen v dobro vseh članov družbe.
To razumevanje je povezano z določenim branjem osnovnih kategorij
Marxove kritike politične ekonomije. Njegovo kategorijo vrednosti, denimo, se je na splošno interpretiralo kot poskus prikaza, da človeško delo
vedno in povsod ustvarja družbeno bogastvo in da je nujna podlaga za na
videz samodejen, tržno posredovan način distribucije v kapitalizmu. Če sledimo tovrstnim pogledom, prikazuje Marxova teorija presežne vrednosti
obstoj izkoriščanja tako, da pokaže, da zgolj delo ustvarja presežni produkt,
ki si ga v kapitalizmu prilašča kapitalistični razred. V tem splošnem okviru
so Marxove kategorije v bistvu kategorije trga in zasebne lastnine.13
V središču te teorije je transhistorično – in zdravorazumsko – razumevanje
dela kot dejavnosti posredovanja med človekom in naravo, ki s ciljno usmerjenostjo preoblikuje materijo in je pogoj družbenega življenja. Delo, če
ga razumemo na ta način, je prikazano kot vir bogastva v vseh družbah in
kot tisto, kar vzpostavlja resnično občost in resnično družbenost. Po drugi
strani pa v kapitalizmu delo ovirajo partikularizirani in fragmentirani
odnosi, ki onemogočajo njegovo polno udejanjenje. Delo, razumljeno transhistorično, vzpostavlja stališče kritike – tako teoretsko kot družbeno. Emancipacija se udejanja v družbeni obliki, kjer transhistorično delo, osvobojeno
okov trga in zasebne lastnine, odkrito vznika kot regulativno načelo družbe.
(Ta ideja je seveda povezana s tisto o socialistični revoluciji kot samoudejanjenju proletariata).
Treba je omeniti, da sta znotraj tega splošnega okvira forma (kapitalistični
odnosi produkcije oziroma, kategorialno izraženo, vrednost in presežna
vrednost) in vsebina (industrijska produkcija oziroma, splošneje, delo) zgolj
kontingentno povezani. Prihodnja družba bi bila osnovana na lastni vsebini,
očiščeni popačenih kapitalističnih tvorb. (Kot bomo videli, sta v Marxovi
analizi forma in vsebina notranje povezani.)
13 Gl. npr. M. Dobb, Political Economy and Capitalism, Routledge, London, 1940, str. 70–71; G. A.
Cohen, History Labour and Freedom, Clarendon Press, Oxford, 1988, str. 208–238; J. Elster, Making Sense of Marx, Cambridge University Press, Cambridge, 1985, str. 127; R. Meek, Studies in the
Labour Theory of Value, Lawrence – Wishart, New York – London, 1956; P. Sweezy, The Theory of
Capitalist Development, Monthly Review Press, New York, 1968, str. 52–53; I. Steedman, »Ricardo,
Marx, Sraffa,« v: I. Steedman, ur., The Value Controversy, NLB, London, 1981, str. 11–19.
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Toda čeprav ta osnovni okvir zajema širok razpon zelo različnih teoretskih,
metodoloških in političnih pristopov, ostajajo le-ti, če delijo zgoraj opisane
osnovne predpostavke o delu in bistvenih značilnostih kapitalizma in socializma, vpeti v okvir, ki sem ga poimenoval tradicionalni marksizem.
Če upoštevamo te razmisleke, obstaja v Lukácsevi misli očitna napetost.
Po eni strani njegovo osredotočanje na blagovno formo omogoča kritiko
kapitalizma, ki odpravlja omejitve tradicionalnega marksističnega okvira.
Po drugi strani se, ko naslavlja vprašanje možnega preseganja kapitalizma, zateče k ideji proletariata kot revolucionarnega Subjekta zgodovine.14
Ta ideja pa je zavezana tradicionalnemu pojmovanju kapitalizma, kjer je
delo obravnavano kot stališče kritike. In težko je videti, kako predstava o
proletariatu kot revolucionarnem Subjektu nakazuje možnost zgodovinske
preobrazbe kvantitativnega, racionaliziranega in racionalizirajočega značaja
modernih institucij, ki jih Lukács kritično analizira kot kapitalistične.
Videti je torej, da Lukácseva teorija proletariata v tretjem delu eseja vzpostavlja napetost z globljim in širšim pojmovanjem kapitalizma, predstavljenim v prvem delu. To nakazuje, da bodisi Lukácseva teorija proletariata
nasprotuje njegovi kategorialni analizi, bodisi da je njegova kategorialna
analiza neustrezna. Zastavlja se torej vprašanje, ali Lukácsevo specifično razumevanje kategorij Marxove kritike ustrezno utemeljuje bogato kritično
razumevanje kapitalizma, ki ga predstavlja v »Postvarjenju«.
Zagovarjal bom tezo, da je Lukácsevo razumevanje kategorij v resnici
problematično in da je konsistentno z njegovo teorijo proletariata, s teorijo, ki so jo drugi kritizirali kot dogmatsko in mitološko.15 Vseeno pa je
njegova širša pojmovanja kapitalizma in kategorialne analize mogoče ločiti
od njegovega specifičnega razumevanja kategorij in teorije proletariata.
Prevzem prvega, torej Lukácsevega ogromnega teoretskega prispevka, pa
zahteva kritično prevpraševanje njegovega pojmovanja blaga, domnevno
temeljne kategorije moderne, kapitalistične družbe.
Pokazal bom, da Lukács v osnovi pojmuje blago tradicionalno marksistično
in da zaradi tega njegova kategorialna analiza prevzema nekatere antinomije buržoazne misli, ki jo kritizira. Kljub Lukácsevi zgodovinsko-družbeni
kritiki dualizma je njegovo razumevanje blaga dualistično. Reproducira
opozicijo forme in vsebine, ki jo kritizira, in prakso implicitno postavlja
nasproti formalističnim družbenim strukturam na način, ki ni skladen z
14 Lukács, »Postvarjenje in zavest proletariata«, str. 131–170.
15 Andrew Arato, Paul Breines, The Young Lukács and the Origins of Western Marxism, Seabury Press,
New York, 1979, str. 140.
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dialektičnim razumevanjem prakse kot tega, kar vzpostavlja strukture, ki so
po drugi strani same konstitutivne za prakso.
Drugačno razumevanje blaga bi omogočilo kategorialno kritiko kapitalizma, ki bi lahko udejanjila konceptualno strogost in moč, ki sta hkrati nakazani in ovrženi v Lukácsevem izjemnem eseju. Nakazal bom, da se kljub
briljantnosti Lukácsevega prevzema Marxove kritike politične ekonomije
Marxova analiza blaga v Kapitalu v osnovi razlikuje od Lukácseve in da
je podlaga za prav takšno alternativno razumevanje. Interpretacija Marxove analize, ki jo bom očrtal sam, pa vendarle veliko dolguje Lukácsevemu
bogatemu splošnemu pristopu, četudi nasprotuje njegovemu specifičnemu
razumevanju kategorij.
Da bi pristopil k razlikam med Marxovim in Lukácsevim razumevanjem
blaga, bom na kratko analiziral njuna zelo različna načina kritične interpretacije Heglovega pojmovanja duha, identiteto subjekta in objekta zgodovine.16 Moj namen ni preprosto ugotoviti, da se Marxova interpretacija
razlikuje od Lukácseve, temveč začeti z razčlenjevanjem posledic teh razlik
za razumevanje temeljne kategorije obeh kritičnih teorij – blaga. Upam, da
bom s tem razčlenjevanjem pokazal na možen prevzem moči Lukácsevega
pristopa, in sicer na način, ki odločneje prelamlja s tradicionalnim marksizmom in odpre možnost za ustreznejše kritike kapitalizma danes.
III.
Kot je znano, je Hegel poskušal preseči klasično teoretsko dihotomijo med
subjektom in objektom s tezo, da je realnost, tako naravna kot družbena, subjektivna in obenem objektivna, vzpostavljena skozi prakso – z objektivirajočo
prakso duha, svetovnozgodovinskega Subjekta. Duh vzpostavlja objektivno
realnost s procesom povnanjenja, samoobjektivacije, in v tem istem procesu
samega sebe refleksivno vzpostavlja. Če tako objektivnost kot subjektivnost
s svojim dialektičnim razvojem vzpostavlja duh, potem obe pripadata isti
substanci, namesto da bi bili nujno nezdružljivi. Obe sta momenta splošne
celote, ki je substancialno homogena – je torej totaliteta.
Za Hegla je torej duh hkrati subjektiven in objektiven; je identični subjekt-objekt, »substanca«, ki je hkrati tudi subjekt in s tem »Subjekt«. »Živa
substanca je dalje bit, ki je v resnici subjekt ali, kar pove isto, ki je v resnici
16 Ta argument je bil prvič razčlenjen v: Moishe Postone, Time, Labour, and Social Domination, Cambridge University Press, Cambridge – New York, 1973, str. 71–83.
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dejanska le, v kolikor je [ta substanca] gibanje samopostavljanja ali posredovanja sebedrugačenja s samo seboj.«17
Proces, s katerim ta samogibajoča se substanca/Subjekt, duh, vzpostavlja
objektivnost in subjektivnost s svojim dialektičnim razvitjem, je zgodovinski proces, ki je utemeljen v notranjem protislovju totalitete. Zgodovinski
proces samoobjektivacije je po Heglu proces samoodtujitve in navsezadnje
vodi k temu, da si duh ponovno prilasti to, kar mu je bilo odtujeno med
njegovim razvojem. Torej, zgodovinski razvoj ima svojo končno točko: da se
duh sam udejanji kot totalizirajoči in totaliziran subjekt.
V »Postvarjenju in zavesti proletariata« Lukács prevzame Heglovo teorijo na »materialističen« način, da bi kategorijo prakse lahko postavil v
središče dialektične teorije družbe. S tem ko prevede Heglov pojem duha v
antropološke kategorije, prepozna proletariat na »materializirano« heglovski način, kot identični subjekt-objekt zgodovinskega procesa, kot zgodovinski Subjekt, ki s svojim delom vzpostavlja družbeni svet in sebe. V povezavi s tem analizira družbo kot totaliteto, vzpostavljeno z delom, razumljenim v tradicionalnem pomenu. Obstoj te totalitete zastira fragmentiran
in partikularističen značaj buržoaznih družbenih odnosov. S strmoglavljenjem kapitalističnega reda bi proletariat prepoznal samega sebe kot zgodovinski subjekt; totaliteta, ki jo vzpostavlja, bi se odkrito udejanjila. Totaliteta in s tem delo Lukácsevi kritični analizi kapitalistične družbe priskrbita
stališče.18
Lukácsevo interpretacijo kategorij in njegovo branje Hegla, zlasti njegovo
izenačenje proletariata s konceptom identičnega subjekt-objekta, so pogosto izenačevali z Marxovim stališčem.19 Drži, da poskuša Marx v Kapitalu
družbeno in zgodovinsko utemeljiti to, kar je poskušal Hegel s svojim pojmovanjem duha. Podrobno branje pa kaže, da se Marxovo prevzemaje Hegla v poznih delih temeljito razlikuje od Lukácsevega, torej od prevzema, ki
na totaliteto gleda afirmativno, kot na stališče kritike, in ki izenačuje Heglov
identični subjekt-objekt s proletariatom. Iz tega lahko sklepamo na obstoj
nekaterih temeljnih razlik med njunima kategorialnima analizama.
V svojih zgodnejših delih, denimo v Sveti družini (1845), Marx kritizira
filozofsko pojmovanje substance, še zlasti Heglovo pojmovanje substance
17 G. W. F. Hegel, Fenomenologija duha, prev. Božidar Debenjak, Analecta, Ljubljana, 1998, str. 19.
(Postonov poudarek.)
18 Lukács, »Postvarjenje in zavest proletariata«, str. 99–112, 121, 127, 132, 139, 142.
19 Gl. npr. P. Piccone, »General Introduction«, v: Andrew Arato, Eike Gebhardt (ur.), The Essential
Frankfurt School Reader, Continuum, New York, 1982, str. xvii.
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kot subjekta.20 Na začetku Kapitala pa sam Marx analitično uporablja
kategorijo substance. Trdi, da ima vrednost substanco, v kateri prepozna
abstraktno človeško delo.21 Marx torej substance nima več preprosto za teoretsko hipostaziranje, temveč jo pojmuje kot atribut vrednosti, torej kot
posebne, z delom posredovane oblike družbenih odnosov, ki opredeljujejo
kapitalizem. Substanca je za Marxa izraz določene družbene realnosti. To
družbeno realnost v Kapitalu raziskuje z logičnim razvitjem blagovne in
denarne forme iz kategorij vrednosti ter uporabne vrednosti. Na tej osnovi
začne razčlenjevati večplastno strukturo družbenih odnosov, ki jih izraža
njegova kategorija kapitala. Izhodiščno kapital opredeljuje s pomočjo vrednosti, kot samouvrednotujočo se vrednost. Na tej točki je Marxovo pojmovanje kapitala razvidno povezano s Heglovim pojmovanjem duha:
»Vrednost prehaja stalno iz ene oblike v drugo, ne da bi se pri tem gibanju izgubila, ter se tako preobrazi v avtomatičen subjekt [...]. Dejansko pa
postane vrednost tu subjekt procesa, v katerem ob stalni premeni oblik
denarja in blaga sama predrugači svojo velikost, se kot presežna vrednost
odbija od same sebe kot prvotne vrednosti, se sama oplaja. Kajti gibanje,
v katerem dodaja presežno vrednost, je njeno lastno gibanje, njeno oplajanje torej samooplajanje [...]. [Vrednost] se tu nenadoma upodobi kot
procesirajoča, samo sebe gibajoča substanca, za katero sta blago in denar oba
goli obliki.«22
Marx torej eksplicitno označi kapital kot samogibajočo se substanco, ki
je Subjekt. S tem nakazuje, da zgodovinski Subjekt v heglovskem smislu
v kapitalizmu v resnici obstaja. Toda tega Subjekta ne izenačuje z nobeno
družbeno skupino, denimo s proletariatom, ali s človeštvom, temveč ga pojmuje v povezavi z družbenimi odnosi, vzpostavljenimi z raznimi oblikami
objektivirajoče prakse, obravnavanimi s kategorijo kapitala. Njegova analiza
nakazuje, da so družbeni odnosi, ki opredeljujejo kapitalizem, odnosi zelo
posebne vrste – imajo lastnosti, ki jih Hegel pripisuje duhu.
Marxova interpretacija zgodovinskega Subjekta v navezavi na kategorijo
kapitala kaže, da družbenih odnosov v središču njegove kritike ne bi smeli
razumeti esencialistično kot razredne odnose, temveč kot oblike družbenega posredovanja, izraženega s kategorijami, kot sta vrednost in kapital.
20 Karl Marx, Friedrich Engels, »Sveta družina«, v: MEID I, prev. Primož Simoniti, Cankarjeva založba,
Ljubljana, 1977, str. 497–501.
21 Karl Marx, Kapital: kritika politične ekonomije, prev. Stane Krašovec idr., Cankarjeva založba, Ljubljana, 1986, str. 75.
22 Marx, Kapital, str. 144. (Postonov poudarek.)
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Marxov Subjekt je torej tak kot Heglov. Je abstrakten in ne more biti
izenačen z nobenim družbenim akterjem. Poleg tega se razvija v času, neodvisno od volje.
V Kapitalu Marx analizira kapitalizem v okviru dialektike razvoja, ki se,
zato ker je neodvisen od volje, predstavlja kot logičen. Razvitje te dialektične
logike obravnava kot dejanski izraz odtujenih družbenih odnosov, ki, čeprav jih konstituira praksa, obstajajo le na videz neodvisno. Te logike ne
analizira kot iluzijo, temveč kot obliko dominacije, ki opravlja funkcijo
družbenih form v kapitalizmu. Dialektično logiko zgodovine razčlenjuje
kot funkcijo kapitalizma in ne kot značilnost človeške zgodovine kot take.
Kot Subjekt je kapital izjemen subjekt. Medtem ko je Heglov subjekt
transhistoričen in vedoč, je v Marxovi analizi zgodovinsko določen in slep.
Kot struktura, ki jo vzpostavljajo določene oblike prakse, je lahko kapital obenem konstitutiven za oblike družbene prakse in subjektivnosti; kot
samorefleksivna družbena forma lahko sproži samozavedanje. V nasprotju
s Heglovim pojmovanjem duha pa vendarle ne poseduje samozavedanja.
Drugače rečeno, subjektivnost in družbeno-zgodovinski Subjekt je treba v
Marxovi analizi razločevati.
Izenačevanje identičnega subjekt-objekta z določenimi strukturami družbenih odnosov pomembno vpliva na teorijo subjektivnosti. Kot smo videli,
Marx pojma identičnega subjekt-objekta, s katerim je Hegel poskušal preseči
dihotomijo subjekta in objekta iz klasične epistemologije, ne izenačuje z
družbenim akterjem, temveč spremeni pogoje epistemološkega problema:
od vedočega individualnega (ali nadindividualnega) subjekta in njegovega
odnosa do zunanjega (ali povnanjenega) sveta preide k oblikam družbenih
odnosov, obravnavanim kot določitve tako družbene subjektivnosti kot objektivnosti.23 Problem vednosti zato postane vprašanje odnosa med oblikami
družbenega posredovanja in mišljenja.
Marxova kritika Hegla je torej precej drugačna od Lukácsevega materialističnega prevzemanja Hegla. Slednje implicitno postavlja »delo« kot nekaj,
kar konstituira substanco Subjekta, ki mu kapitalistični odnosi preprečujejo
samoudejanjenje. Zgodovinski subjekt je v tem primeru kolektivna različica
buržoaznega subjekta, ki sebe in svet vzpostavlja z delom. Pojma dela in
23 Habermas trdi, da njegova teorija komunikativnega delovanja postavlja okvir kritične družbene teorije stran od subjektno-objektne paradigme (Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action
I, str. 390). Sam menim, da je ta obrat opravil že Marx v svojih zrelih delih. Trdim tudi, čeprav tega
tu ne morem razčlenjevati, da Marxovo osredotočanje na oblike družbenega posredovanja omogoča
strožjo analizo kapitalistične modernosti kot pa Habermasov obrat h komunikativnemu delovanju.
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buržoaznega subjekta (pa naj bo to posameznik ali razred) sta torej notranje
povezana.
Marxova kritika Hegla prelomi s predpostavljanjem te pozicije (ki je
znotraj socialistične tradicije vendarle postala prevladujoča). Namesto da bi
kapitalistične odnose videl kot zunanje subjektu, kot tisto, kar ovira njegovo
polno udejanjenje, jih analizira kot konstitutivne za subjekt. Zaradi svojih posebnih, na videz objektivnih lastnosti ti odnosi vzpostavljajo to, kar
je Hegel pojmoval kot zgodovinski subjekt. Ta teoretski obrat pomeni, da
Marxova zrela torija niti ne postavlja niti ni zavezana ideji zgodovinskega metasubjekta, kot je proletariat, ki se bo udejanjil v prihodnji družbi.
V resnici celo implicira kritiko takšne ideje.
Med Marxom in Lukácsem obstaja podobna razlika v odnosu do heglovskega pojmovanja totalitete. Za Lukácsa totaliteto vzpostavlja delo, le da je
zastrto, fragmentirano, in mu kapitalistični odnosi preprečujejo zmožnost
udejanjanja. Predstavlja stališče kritike kapitalistične sedanjosti, udejanjilo
pa se bo v socializmu. Marxova kategorialna določitev kapitala kot zgodovinskega Subjekta pa kaže, da sta totaliteta in delo, ki ga vzpostavljata, postala objekta kritike. Kapitalistična družbena ureditev je po Marxu edinstvena, ker jo vzpostavlja kvalitativno homogena družbena substanca, obstaja
kot družbena totaliteta. Druge družbene ureditve niso tako totalizirane;
njihovi temeljni družbeni odnosi niso kvalitativno homogeni. Ne moremo
jih pojmovati s substanco, ne moremo jih razviti iz enega strukturirajočega
načela in ne izkazujejo nobene imanentne, nujne zgodovinske logike.
Ideja, da je kapital, in ne proletariat ali vrsta (rod), ta totalni Subjekt,
nedvomno pomeni, da za Marxa zgodovinska negacija kapitalizma ne bi
vključevala udejanjenja, temveč odpravo totalitete. Od tod sledi, da je treba
tudi idejo o protislovju, ki poganja razvijanje te totalitete, pojmovati precej
drugače: totalitete predvidoma ne poganja naprej, k njenemu polnemu udejanjenju, temveč bolj k možnosti njene zgodovinske odprave. Torej, protislovje izraža časovno končnost totalitete s tem, da kaže onkraj nje.
Določitev kapitala kot zgodovinski Subjekt je konsistentna z analizo, ki
poskuša razložiti usmerjeno dinamiko kapitalistične družbe. Takšna analiza
zajema dinamiko kapitalizma glede na družbene odnose, ki jih vzpostavljajo strukturirane oblike prakse, hkrati pa ti odnosi privzemajo navidezno
neodvisen obstoj in podvržejo ljudi navidezno objektivnim omejitvam. To
stališče ima neki emancipacijski moment, ki ga nimajo tista, ki eksplicitno ali implicitno izenačujejo zgodovinski Subjekt z delavskim razredom.
Tovrstne »materialistične« interpretacije Hegla, ki za zgodovinski Subjekt
postavljajo razred ali vrsto, na videz sicer povečujejo človeško dostojanstvo s
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poudarjanjem vloge prakse pri ustvarjanju zgodovine. Znotraj tu očrtanega
okvira interpretacije pa so takšna stališča le na videz emancipacijska, kajti
sam obstoj neke zgodovinske logike je izraz heteronomije, odtujene prakse.
Še več, poziv k polnemu udejanjenju Subjekta bi lahko pomenil edino polno udejanjenje neke odtujene družbene forme. Po drugi strani pa obstaja
mnogo trenutno popularnih pozicij, ki v imenu emancipacije kritizirajo
afirmacijo totalitete, in to izvajajo z zanikanjem njenega obstoja. Takšna
stališča spregledujejo realnost odtujenih družbenih struktur in ne morejo
dojeti zgodovinskih tendenc kapitalistične družbe, in zato ne morejo formulirati ustrezne kritike obstoječega reda. Drugače povedano, tiste pozicije,
ki zatrjujejo obstoj totalitete in ki to počnejo afirmativno, so sorodne tistim, ki zanikajo sam obstoj totalitete, da bi ohranile možnost emancipacije.
Oba pristopa sta enostranska: postavljata, četudi na nasprotujoča si načina,
transhistorično identiteto med tem, kar je, in tem, kar bi moralo biti, med
prepoznavanjem obstoja totalitete in njeno afirmacijo. Na drugi strani pa
Marx razčlenjuje totaliteto kot heteronomno realnost, da bi razkril pogoje
za njeno odpravo.
Marxova zrela kritika zato ne vključuje več »materialistične«, antropološke
inverzije Heglove idealistične dialektike, kakršne se je lotil Lukács. Namesto
tega gre v nekem smislu za materialistično »upravičenje« te dialektike. Marx
implicitno zatrjuje, da je tako imenovano »racionalno jedro« Heglove dialektike prav njen idealistični značaj. Je izraz načina družbene dominacije,
ki jo vzpostavljajo strukture družbenih odnosov, ki zaradi svoje odtujenosti
privzemajo na videz neodvisen obstoj nasproti posameznikom in ki so zaradi svoje posebne, dualistične narave po značaju dialektične. Zgodovinski
Subjekt je po Marxu odtujena struktura družbenega posredovanja, ki vzpostavlja kapitalistično ureditev.
Lukácseva afirmacija Heglovega koncepta totalitete in dialektike znotraj
družbene teorije je morda bila učinkovita kritika evolucionističnih,
fatalističnih in determinističnih tendenc v marksizmu Druge internacionale, toda v okviru, ki ga predlaga Marxova začetna določitev kategorije kapitala, takšna teorija ne vzpostavlja kritike kapitalizma s stališča njegove zgodovinske negacije. Bolj kot to kaže k zgodovinskemu preseganju zgodnejših
buržoaznih distribucijskih odnosov z obliko, ki bolj ustreza novi konfiguraciji kapitalističnih produkcijskih odnosov – k nadomestitvi zgodnejše,
na videz abstraktnejše totalitete z na videz konkretnejšo. Če totaliteto razumemo kot kapital, se izkaže, da takšna kritika za svojim hrbtom kaže k
polnemu udejanjenju kapitala kot navidezno konkretne totalitete, in ne k
njegovi odpravi.
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IV.
Čeprav Marx in Lukács prevzameta Heglov koncept identičnega subjekt-objekta, se od tu naprej temeljito razlikujeta. Lukács ga obravnava
družbeno, kot univerzalni razred, proletariat, Marx pa kot univerzalno obliko družbenega posredovanja, kapital. Kar je za Lukácsa osnova za emancipacijo, prihodnost, je za Marxa osnova za dominacijo, sedanjost.
To nasprotje pomembno vpliva na vprašanje ustrezne kategorialne kritike.
Prej sem načel vprašanje, ali je možno prevzeti Lukácsevo širše pojmovanje
kapitalizma in njegovo strogo kategorialno analizo subjektivnosti tako, da ju
ločimo od njegovega specifičnega razumevanja kategorij in njegove teorije
proletariata. Razlike, ki sem jih očrtal, nakazujejo možnost takšne ločitve.
Dejstvo, da Marx kategorijo kapitala (tj. samouvrednotujočo se vrednost) v
izhodišču označuje z istimi pojmi, s katerimi Hegel določa svoje pojmovanje
identičnega subjekt-objekta, nakazuje, da bi najosnovnejše kategorije Marxove kritične teorije lahko in morali brati drugače kot v Lukácsevem prikazu.
To napeljuje na možnost stroge kategorialne kritike modernosti, kakršno je
očrtal Lukács, ki pa bi bila utemeljena na drugačnem razumevanju kategorij.
Kako Lukács razume blago? Čeprav se eksplicitno nanaša na »problem
blaga [...] kot osrednji strukturni problem kapitalistične družbe«,24 te kategorije ne analizira neposredno. Kljub temu je njegovo razumevanje mogoče
rekonstruirati. Obče poznano je, da je blago po Marxu najosnovnejša kategorija kapitalistične družbe; opredeljuje ga njegov »dvojni značaj«: vrednosti
in uporabne vrednosti.25 Kar je najbolj opazno v Lukácsevi analizi v »Postvarjenju«, je prav razločevanje in protipostavljanje kvantitativnega in kvalitativnega ter s tem forme in vsebine. Ti opoziciji v Lukácsevi analizi sta povezani z njegovim razumevanjem odnosa vrednosti in uporabne vrednosti ter s
tem blagovne forme; razločujeta njegovo razumevanje blaga od Marxovega.
Kot smo videli, Lukács analizira osrednje vidike modernosti, denimo tovarno, birokracijo, obliko države in prava, s sklicevanjem na procese racionalizacije, ki so utemeljeni v blagovni formi. Blago kot tisto totalizirajoče
podeljuje kapitalistični družbi videz enotnosti; prvič v zgodovini opredeljujeta družbeno življenje enotna ekonomska struktura in enotna struktura zavesti.26 Lukács to opisuje kot subsumpcijo kvalitativnega pod kvantitativno.

24 Lukács, »Postvarjenje in zavest proletariata«, str. 88.
25 Marx, Kapital, str. 39–43.
26 Lukács, »Postvarjenje in zavest proletariata«, str. 85.
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Zatrjuje, denimo, da kapitalizem opredeljuje težnja k večji racionalizaciji
in izračunljivosti, ki ukinja kvalitativne, človeške in individualne lastnosti delavcev.27 V povezavi s tem čas izgubi svojo kvalitativno, spremenljivo
in tekočo naravo ter postane merljiv kontinuum, napolnjen z merljivimi
»stvarmi«.28 Ker kapitalizem vključuje subsumpcijo kvalitativnega pod
kvantitativno, je po Lukácsu njegov enotni značaj abstrakten, splošen in
formalističen.
Čeprav se zdi racionalizacija sveta, ki jo povzroča blagovni odnos, popolna,
Lukács trdi, da jo dejansko ograjuje njen lastni formalizem.29 Njene meje se
jasno pokažejo v obdobjih krize, ko se kapitalizem razkrije kot celota, sestavljena iz delnih sistemov, ki so le kontingentno povezani, kot iracionalna
celota visoko racionalnih delov.30 V tem pogledu kapitalizem ne more biti
dojet kot totaliteta. Po Lukácsu bi takšna vednost o celoti v resnici pomenila
prav odpravo kapitalistične ekonomije.31
Lukácseva analiza tu vključuje pretanjeno formulacijo tradicionalne kritike trga s stališča centralnega planiranja, vendar bom na tem mestu raje nadaljeval z vprašanjem tradicionalne marksistične razsežnosti in se osredotočil na dualistično razumevanje modernosti, ki ga vključuje njegova protipostavitev kvalitativnega in kvantitativnega. Za Lukácsa je problem totalite
povezan s problemom vsebine in forme. Vztraja pri tem, da je glavna slabost modernih znanosti njihov formalizem; njihov lastni konkretni substrat dejanskosti je zanje metodično in načelno neoprijemljiv.32 Problem
povezovanja forme in vsebine ni preprosto problem neustreznega razmišljanja, temveč je po Lukácsu izraz strukturiranosti kapitalizma. Ko ekonomska teorija, kot je denimo teorija marginalne koristnosti, zanemari
uporabno vrednost kot uporabno vrednost, izrazi realnost kapitalizma:
»Ravno uspeh popolne racionalizacije ekonomije, njena preobrazba v abstrakten, po možnosti matematiziran formalni sistem ,zakonov‘, je metodična pregrada za možnost razumevanja krize.«33
Za Lukácsa je torej nezmožnost znanosti, da bi prodrla v svoj »realni materialni substrat«, utemeljena v naravi kapitalizma. Ta nezmožnost je metodološko
27 Prav tam, str. 97–98.
28 Prav tam, str. 91.
29 Prav tam, str. 98.
30 Prav tam, str. 99.
31 Prav tam.
32 Prav tam, str. 101.
33 Prav tam.
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neizogibna za misel, ki ostaja zavezana pojavnim oblikam kapitalizma.34 Trenutki krize razkrijejo realnost, ki je za temi pojavnimi oblikami; površinska
raven je prebita in takrat se razkrije konkreten materialni substrat kapitalizma: »kvalitativna bit ,reči‘, ki kot [...] stvar na sebi ima svoje neekonomsko
življenje [...], postane v krizah nenadoma odločilni dejavnik«.35 Kriza razkrije,
da h kvantitativnim odnosom kapitalizma spadajo kvalitativni pogoji, »da si
ne stojijo nasproti samo vsote vrednosti, ki so med seboj enostavno izmerljive,
ampak tudi kot uporabne vrednosti povsem določene vrste, ki morajo izpolnjevati določene lastnosti v produkciji in potrošnji«.36
Lukács v bistvu obravnava kapitalizem kot problem formalizma, kot obliko družbenega življenja, ki ne dojema svoje vsebine. To nakazuje, da Lukács tedaj, ko trdi, da blagovna forma strukturira moderno kapitalistično
družbo, to formo razume izključno po njeni abstraktni, kvantitativni, formalni razsežnosti – njeni vrednostni razsežnosti. S tem postavlja razsežnost
uporabne vrednosti, »realen materialni substrat«, kot kvaziontološko vsebino, razločljivo od forme, ki jo vzpostavlja transhistorično razumljeno delo.
Iti onkraj buržoazne misli znotraj tega okvira pomeni preseči formalistični
racionalizem takšne misli, razkol med formo in vsebino, ki ga povzroča kapitalizem. In to, zatrjuje Lukács, zahteva pojmovanje forme, ki je usmerjeno h
konkretni vsebini njenega materialnega substrata; zahteva dialektično teorijo
prakse.37 Za Lukácsa bi torej dialektično, k praksi usmerjeno razumevanje
odnosa med formo in vsebino na teoretski ravni preseglo abstraktni formalizem, povezan s kategorijo vrednosti. Torej, kázalo bi onkraj kapitalizma.
Da bi razjasnil táko dialektično razumevanje, Lukács oriše potek zahodne
filozofije glede na problem totalitete in odnosa med formo in vsebino, kar
doseže vrhunec v antinomijah Kantove prve kritike in v problemu stvari
po sebi. Trdi, da niti Kant v drugi in tretji kritiki niti Fichte ali Schiller
niso bili zmožni teoretsko razrešiti teh problemov.38 Edino Hegel je pokazal pot k tej razrešitvi, ko se je obrnil k zgodovini kot h konkretnemu
in popolnoma dialektičnemu procesu med subjektom in objektom. Ideja
zgodovinske dialektične prakse, ideja subjekta kot hkrati proizvajajočega
in proizvedenega v dialektičnem procesu (kot identičnega subjekt-objekta),
odpravlja antiteze med subjektom in objektom, mišljenjem in bitjo, svobodo
34 Prav tam, str. 102.
35 Prav tam, str. 101. (Izvirni poudarek.)
36 Prav tam, str. 102.
37 Prav tam, str. 112–125.
38 Prav tam, str. 105–124.
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in nujnostjo.39 Toda Lukács trdi, da četudi je Hegel razvil dialektično metodo, ki je omogočila dojetje realnosti človeške zgodovine in pokazala pot
k preseganju antinomij buržoaznega mišljenja, vendarle ni mogel odkriti
identičnega subjekt-objekta zgodovine, »tistega ,mi‘, čigar delovanje je dejstvo zgodovine«.40 Namesto tega ga je idealistično umestil zunaj zgodovine,
v duha. Rezultat je pojmovna mitologija, ki ponovno uvede vse antinomije
klasične filozofije.41
Preseganje antinomij klasične filozofske misli po Lukácsu vključuje
družbeno in zgodovinsko različico Heglove rešitve. To daje proletariat, ki
je zmožen na osnovi svoje življenjske izkušnje znotraj sebe odkriti identičen subjekt-objekt.42 Lukács tu preide k razvijanju teorije o razredni zavesti proletariata,43 o kateri ne bom obširneje razpravljal; poudaril bom le,
da v primerjavi z Marxom svojega prikaza ne predstavlja z vidika razvoja
kapitala – denimo, glede na spremembe v naravi presežne vrednosti (od
absolutne k relativni presežni vrednosti) in s tem spremembe v razvoju produkcijskega procesa. Namesto tega oriše objektivno možnost dialektike neposrednosti in posredovanosti, kvantitete in kvalitete, ki bi lahko pripeljala k samozavedanju proletariata kot subjekta. Njegov prikaz je nenavadno
brez zgodovinske dinamike. Zgodovina, ki jo pojmuje kot dialektični proces samovzpostavljanja človeštva, je v tem eseju nedoločena; Lukács je ne
razčlenjuje z vidika zgodovinskega razvoja kapitalizma.
Lukács kapitalizem dejansko obravnava kot bistveno statično, abstraktno
kvantitativno formo, ki je od zunaj naložena na resnično naravo konkretne,
kvalitativne, družbene vsebine, in jo pri tem zakriva. Postvarjenje, oblike
družbeno utemeljenega zgrešenega prepoznavanja, ki je značilno za kapitalizem, razume tako, da oblike kapitalizma, ki jih izražajo kategorije, zakrivajo realne družbene odnose te družbe. Tako na primer v svoji kritiki
Simmlove Filozofije denarja navaja Marxovo analizo obresti prinašajočega
kapitalizma kot rezultata kapitalističnega produkcijskega procesa, ki, ločen
od tega procesa, privzema neodvisen obstoj, kot čista forma brez vsebine. Za
Lukácsa tako abstraktno zakriva konkretno.44 Potem kritizira Simmla, češ
39 Prav tam, str. 125–128.
40 Prav tam, str. 128.
41 Prav tam, str. 128–130.
42 Prav tam, str. 131.
43 Prav tam, str. 131–170.
44 To pa je le ena od oblik družbeno utemeljenega napačnega prepoznanja oziroma »fetišistične oblike«,
ki jih analizira Marx. Lukacs spregleda, da Marx osvetljuje tudi slednje, in sicer da njihova konkretna
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da ločuje »te izpraznjene pojavne oblike od njihovih realnih kapitalističnih
naravnih tal in [...] ovekoveči jih kot neki brezčasen tip možnosti človeških
odnosov sploh«.45
Realne kapitalistične temelje po Lukácsu sestavljajo razredni odnosi, ki obstajajo pod površino kapitalističnih form, pri čemer jih slednje zakrivajo. Realni
družbeni odnosi se pokažejo v razrednem boju. Na tej točki po Lukácsu, »,večni
zakoni‘ kapitalistične ekonomske znanosti padejo in postanejo dialektični«.46
Prav v okviru te razlage deluje zgodovinska dialektika, ki jo vzpostavlja praksa,
na ravni realne družbene vsebine oziroma razrednih odnosov; ne nazadnje se
postavlja nasproti kategorijam kapitalizma. Te kategorije torej zakrivajo to,
kar vzpostavlja praksa, in same niso kategorije prakse. Opozicija, ki jo Lukács
riše med »razvojnimi tendencami zgodovine« in »empiričnimi dejstvi«, pri
čemer prve predstavljajo »višjo realnost«, prav tako izraža to razumevanje.47
Zgodovina se tu nanaša na raven praks, na realno družbeno vsebino, medtem
ko empirična dejstva delujejo na ravni ekonomskih kategorij.
Kako torej Lukács obravnava dinamiko kapitalizma? Govori o imanentni,
slepi dinamiki kapitalistične družbe, ki jo opredeljuje kot manifestacijo
vladavine kapitala nad delom.48 Vendar pa nazadnje te dinamike ne jemlje resno, ne jemlje je kot zgodovinske dinamike, le na videz neodvisne
družbene realnosti v središču kapitalizma. Namesto tega jo obravnava kot
postvarjeno manifestacijo bolj temeljne družbene realnosti, kot gibanje
prikazni, ki zakriva »realno zgodovino«:
razsežnost zastira njihovo abstraktno, družbeno razsežnost. Tako se npr. blago pojavlja kot objekt in
ne obenem kot družbeno posredovanje. Podobno se proces produkcije kaže kot delovni proces in ne
obenem kot proces oplajanja vrednosti. To pojmovanje fetiša temelji na razumevanju kategorialnih
form kot dvostranskih, kar pa se razlikuje od Lukácseve dualistične opozicije med abstraktnim (kapitalizem) in konkretnim (ontološko).
45 Lukács, »Postvarjenje in zavest proletariata«, str. 95.
46 Prav tam, str. 150. (Prevod je prilagojen, op. prev.)
47 Prav tam, str. 151–152. Distinkcijo med tendencami zgodovine in empiričnimi »dejstvi« Lukács implicitno povezuje z razliko med logičnimi ravnmi Marxove analize vrednosti in presežne vrednosti v
prvi knjigi Kapitala ter njegovo analizo cene, profita, rente in obresti v tretji knjigi, pri čemer slednje
kategorije zastirajo prve. Gl. Lukács, »Postvarjenje in zavest proletariata«, str. 151–154.
48 Prav tam, str. 151.


»Gibanje prikazni« – »ghostly movement«. Ghostly je sicer angleški prevod za gespenstisch, kar mdr. usmerja tudi na znano sintagmo »Gespenst des Kommunismus« iz Komunističnega manifesta. Slovenski
prevajalec ta izraz v slovenščino prevaja s »pošast«/»pošastno« (prim. Lukács, »Postvarjenje in zavest
proletariata«, str. 152), tu pa sem se odločil za drugačno rešitev, saj Postone implicitno izpostavlja
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»Ta pododba zamrznjene realnosti, ki pa je vendarle ujeta v gibanje prikazni, postane smiselna takoj, ko se realnost razreši v proces, čigar gonilna
sila je človek. To lahko vidimo le s stališča proletariata, saj je pomen teh
tendenc odprava kapitala in bi za buržoazijo zavest o tem pomenila isto kot
samomor.« 49
Nazadnje je torej zgodovinska dinamika kapitalizma za Lukácsa zgolj
»gibanje prikazni«.50 »Realna« zgodovina, dialektičen zgodovinski proces, ki
ga vzpostavlja praksa, deluje na bolj temeljni ravni družbene realnosti, kot je
ta, ki jo lahko prikažejo kategorije kapitalizma, in kaže onkraj te družbe. To
»globljo«, bolj substancialno raven družbene realnosti zakriva neposrednost
kapitalističnih form; dojamemo jo lahko zgolj s stališča, ki se prebije skozi
to neposrednost. Prav to stališče pa je za Lukácsa možnost, ki je strukturno
dostopna proletariatu. V okviru Lukácseve analize je »samorazumevanje
proletariata [...] obenem objektivno razumevanje narave družbe«.51 Zgodovinsko preseganje kapitalizma bi za proletariat torej vključevalo preseganje
formalističnih, kvantitativnih razsežnosti modernega družbenega življenja
(vrednost), pri čemer bi se realna, substancialna, zgodovinska narava družbe
(razsežnosti uporabne vrednosti, dela, proletariata) lahko odkrito izrazila in
dosegla svojo lastno zgodovinskost.
oz. se zanaša ravno na tisti pomen pridevnika ghostly, ki se v pošasti izgubi: nesubstancialnost, zgolj
navideznost, nasprotje z »realno zgodovino«. (Op. prev.)
49 Prev. po Georg Lukács, »Reification and the Consciousness of the Proletariat«, str. 151. Gl. še op. 48.
Angleški prevod, na katerega se sklicuje Postone, se tu zelo razlikuje od slovenskega in tudi od izvirnika. Zato prevajam ta odlomek iz angleškega prevoda Lukácsevega teksta, ki pravzaprav edini
zadostno omogoča Postonovo izpeljavo. Obstoječi slovenski prevod teh vrstic se glasi: »Ta podoba
neke nenehno gibajoče se pošastne togosti postane takoj smiselna, če se njena togost razreši v proces,
čigar gonilna sila je človek. Da je to mogoče samo s stališča proletariata, ni mogoče pojasniti le iz
tega, da je smisel procesa, ki se razkriva v teh težnjah, odprava kapitalizma, da bi torej ovedenje tega
vprašanja pomenilo za meščanstvo duhovni samomor« (Lukács, »Postvarjenje in zavest proletariata«,
str. 152). (Op. prev.)
50 Lukácseva interpretacija Marxa odmeva pri Habermasu, ki trdi, da je Marx obravnaval sistemsko
dinamiko kapitalizma kot iluzijo, gibanje prikazni razrednih odnosov, ki so postali avtonomni in
fetišizirani (Jürgen Habermas, The Theory of Communicative action II, str. 338–339). Habermasovo
branje je pomembno, ker je podlaga za njegovo kritično povzemanje Talcotta Parsonsa pri formuliranju teorije, ki bi ustrezala obema razsežnostma sodobne družbe, ki ju Habermas pojmuje kot sistem
in življenjski svet. Branje Marxa, ki ga bom orisal, pa presega Habermasov ugovor: obrat k Parsonsu
pokaže kot nepotrebnega, kritiko kapitalizma pa usmeri znova v središče sodobne kritične teorije.
51 Lukács, »Postvarjenje in zavest proletariata«, str. 131.
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Na tej točki bi moralo biti jasno, da Lukács pozitivno predstavlja materialistično različico Heglove dialektične metode. Potrjuje dialektični proces
zgodovine, ki ga vzpostavlja praksa proletariata (in s tem ideje zgodovine,
totalitete, dialektike, dela in proletariata), v opoziciji do kapitalizma. Ta
afirmativni materialistični prevzem Hegla je izveden s feuerbachovskim
obratom, ki ga Lukács spremeni tako, da mu doda dinamično prvino zgodovine.52 Posledica tega pristopa je Lukácseva identifikacija Heglovega
identičnega subjket-objekta s proletariatom.
Videli smo torej, da Marx interpretira Heglov identični subjekt-objekt z
vidika kategorije kapitala. To pomeni, da so ravno zamisli, ki jih Lukács kot
najbolj kritične prevzema od Hegla – ideja logike zgodovine, pojem totalitete, identični subjekt-objekt –, tiste zamisli, ki jih Marx obravnava z navezovanjem na kapital. Iz tega sledi, da je to, kar Lukács razume kot družbeno
ontološko in onkraj vsebine kategorij, s kategorijami Marxove kritike politične ekonomije mogoče kritično obravnavati kot kapitalu notranje.
V.
Na tej točki bom na kratko očrtal branje Marxovih kategorij, ki je zelo
drugačno od Lukácsevega. Četudi veliko dolguje Lukácsevi osredotočenosti
na kategorije, bi lahko bilo to branje osnova za kritično teorijo kapitalizma, ki bi bila zmožna preseči dualizem tega specifičnega pristopa, kot tudi
njegovih tradicionalnih predpostavk.
Kot smo videli, Lukács interpretira blago kot zgodovinsko specifično
abstraktno formo (vrednost), naloženo na transhistorično konkretno substancialno vsebino (uporabna vrednost, delo), ki vzpostavlja realno naravo
družbe. Ta odnos forme in vsebine je v kapitalizmu kontingenten. V skladu
s tem bi koncept forme, ki ne bi bila indiferentna do svoje vsebine, kazal
onkraj kapitalizma.
To pa ne drži za Marxovo analizo blaga. V središču Marxove analize je
argument, da ima delo v kapitalizmu »dvojni značaj«: je hkrati »konkretno
delo« in »abstraktno delo«.53 Konkretno delo se nanaša na dejstvo, da neka
oblika tega, kar pojmujemo kot delovno dejavnost, posreduje interakcije
52 Prav tam, str. 155–160. Pomembno je, da Lukács posvoji Feuerbachov antropološki obrat, a ga hkrati
kritizira zaradi ahistoričnosti; Marx pa s tem, ko identični subjekt-objekt izenači s kapitalom, v svojih
zrelih delih antropološki obrat implicitno že zavrne.
53 Marx, Kapital, str. 42–49.

110 

B O REC 690–693
REV IJA Z A ZGO DOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJI ŽEVNO ST

ljudi z naravo v vseh družbah. Abstraktno delo pa se ne nanaša preprosto na
konkretno delo v abstrakciji, na delo na splošno, ampak je dokaj drugačna
vrsta kategorije. Označuje, da ima delo v kapitalizmu tudi edinstveno
družbeno funkcijo, ki ni notranja delovni dejavnosti kot taki: posreduje
novo, na videz objektivno obliko družbene soodvisnosti.54 Abstraktno delo
kot zgodovinsko specifična posredujoča funkcija dela je vsebina ali, bolje,
»substanca« vrednosti.55 Forma in vsebina sta tu zares notranje povezani kot
temeljni določitvi kapitalizma.
Delo v kapitalizmu torej po Marxu ni zgolj delo, kot ga zdravorazumsko,
transhistorično razumemo, temveč tudi zgodovinsko specifična dejavnost
družbenega posredovanja. Zato sta oba njegova proizvoda, blago in kapital, konkretna produkta dela in objektivirani obliki družbenega posredovanja. Sledeč tej analizi, imajo družbeni odnosi, ki temeljno opredeljujejo kapitalistično družbo, poseben, na videz objektiven formalni značaj, so
dualistični: opredeljuje jih opozicija med abstraktno, splošno, homogeno
razsežnostjo in konkretno, partikularno, materialno razsežnostjo, pri čemer
se obe zdita naravni, ne družbeni, in pogojujeta družbeno pojmovanje naravne realnosti. Medtem ko Lukács razume blago zgolj glede na njegovo
abstraktno razsežnost, ga Marx analizira kot hkrati abstraktno in konkretno.
Znotraj tega okvira Lukácseva analiza postane žrtev fetišistične forme; naturalizira konkretno razsežnost blagovne forme.
Oblika posredovanja, ki je konstitutivna za kapitalizem, poraja v Marxovi analizi novo obliko družbene dominacije, ki ljudi podvrže neosebnim,
vedno bolj racionaliziranim strukturnim imperativom in omejitvam. To
je dominacija časa nad ljudmi. Ta abstraktna oblika dominacije je realna,
ni zgolj prikazen. Kljub temu pa je ne moremo ustrezno dojeti s pojmi
razredne dominacije oziroma, splošneje, s pojmi konkretne dominacije
družbenih skupin ali institucionalnih dejavnikov države in/ali ekonomije.
Nima nobenega določenega mesta,56 in tudi če jo vzpostavljajo določene
oblike družbene prakse, se sploh ne kaže kot družbena.
Ta vrsta dominacije, kot jo Marx analizira v Kapitalu, ni statična, temveč
dinamična. Pri proučevanju te dinamike postane jasno, da abstraktne oblike dominacije, ki jo je Marx postavil v središče kapitalizma, ne moremo
54 Postone, Time, Labour, and Social Domination, str. 123–185.
55 Marx, Kapital, str. 42.
56 Ta analiza je močno izhodišče za analizo vseprežemajoče in imanentne forme oblasti, ki jo Michel
Foucault opisuje kot značilno za moderne družbe. Gl. Michel Foucault, Nadzorovanje in kaznovanje:
nastanek zapora, prev. Drago Braco Rotar, Krtina, Ljubljana, 2004.
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ustrezno razumeti zgolj z abstraktno razsežnostjo vrednosti blaga. Prej kot
to: nestabilna dvojnost blagovne forme, kot identiteta identitete in neidentitete, porodi dialektično interakcijo vrednosti in uporabne vrednosti, ki
utemeljuje osnovno zgodovinsko dinamiko kapitalizma. Razsežnost uporabne vrednosti je še kako integralni moment podtalnih strukturirajočih
oblik kapitalizma.57
Analiza dialektike dveh razsežnosti blagovne forme ponuja osnovo za
kritično razumevanje kapitala kot zelo kompleksne, nelinearne zgodovinske
dinamike. Po eni strani to dinamiko opredeljujejo napredujoče preobrazbe
tehničnih procesov dela, družbene in podrobne delitve dela in, splošneje,
družbenega življenja. Po drugi strani zgodovinska dinamika vključuje ponovno vzpostavitev svojih lastnih temeljnih pogojev kot nespremenljive
poteze družbenega življenja – namreč, da je družbeno posredovanje navsezadnje izvedeno skozi delo in posledično, da živo delo ostaja integralno
procesu produkcije (pojmovane glede na družbo kot celoto), neodvisno
od ravni produktivnosti. Zgodovinska dinamika kapitalizma neprenehoma
generira »novo«, in hkrati regenerira »isto«.
Ta interpretacija dialektičnega procesa zgodovine se v osnovi razlikuje od
Lukácseve. S tem ko utemeljimo ta proces v kategorialnih formah, ta pristop
obravnava obstoj zgodovinske dinamike kot osnovno značilnost kapitalizma
in ne kot potezo človeškega družbenega življenja, ki jo kapitalizem zakriva.
Znotraj tega okvira kapitalizma ne opredeljuje zgolj njegova površina (Lukácseva »dejstva«), temveč tudi dialektična, dinamična globinska struktura, ki
jo Lukács vidi kot neodvisno od kapitalizma (»težnje«), četudi jo vzpostavlja
praksa, na videz neodvisna od človeške volje in namenov, in je za Marxa osrednja poteza oblike abstraktne dominacije, ki opredeljuje kapitalizem.
Z drugimi besedami, na videz objektivne strukture, dojete s kategorijami
Marxove kritike politične ekonomije, ne zakrivajo realnih družbenih odnosov kapitalizma, torej razrednih odnosov, kot tudi ne realnega zgodovinskega Subjekta oziroma proletariata. Te strukture so v resnici temeljni odnosi
kapitalistične družbe. Še več, pri njih ne gre za stanje, ampak za zgodovinsko dinamiko.
Po tej interpretaciji je nelinearna zgodovinska dinamika, ki jo je razjasnila
Marxova kategorialna analiza, osnova za kritično razumevanje tako oblike
ekonomske rasti kot tudi oblike industrijske produkcije s proletariatom,
ki je značilna za kapitalizem. Natančneje, ta interpretacija dopušča kategorialno analizo procesov racionalizacije, ki jo je Lukács sicer kritično opisal,
57 Postone, Time, Labour, and Social Domination, str. 263–384.
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a je ni uspel teoretsko utemeljiti. Ta pristop ne postavlja niti linearne razvojne sheme, ki bi kazala onkraj obstoječe strukture in organizacije dela
(kot to počnejo teorije postindustrijske družbe), niti ne obravnava industrijske produkcije in proletariata kot osnov prihodnje družbe (kot to počne
več tradicionalnih marksističnih pristopov). Bolj kot to nakazuje, da kapitalizem poraja zgodovinsko možnost drugačne oblike rasti in produkcije;
toda hkrati spodnaša realizacijo teh možnosti.
Strukturno protislovje kapitalizma po tej interpretaciji ni protislovje med
distribucijo (trg, zasebna lastnina) in produkcijo, med obstoječimi lastninskimi razmerji in industrijsko produkcijo, ampak med obstoječimi oblikami
rasti in produkcije ter tistimi, ki bi bile možne, če družbeni odnosi ne bi bili
več posredovani kvaziobjektivno z delom.
Z utemeljitvijo protislovnega značaja družbene ureditve v dualističnih
formah, ki jih izražata kategoriji blaga in kapitala, Marx implicira, da je
strukturno osnovano družbeno protislovje specifično za kapitalizem. V luči
te analize je lahko predstava, da so realnost ali družbeni odnosi na splošno
bistveno protislovni in dialektični, zgolj metafizično privzeta, ne pa tudi
razložena. Marxova analiza znotraj tega okvira nakazuje, da kakršna koli
teorija, ki postavlja notranjo razvojno logiko v zgodovino kot tako, pa naj
bo ta logika dialektična ali evolucijska, projicira nekaj, kar drži zgolj za kapitalizem, ne za zgodovino na splošno.
Reinterpretacija Marxove teorije, ki sem jo očrtal, prelamlja z bolj tradicionalnimi interpretacijami in jih obenem kritizira. Kot smo videli, takšne
interpretacije razumejo kapitalizem z vidika razrednih odnosov, ki jih strukturirata trg in zasebna lastnina, njegovo obliko dominacije zgrabijo predvsem prek razredne dominacije in izkoriščanja ter formulirajo normativno in
zgodovinsko kritiko kapitalizma s stališča dela in produkcije (ki jo razumejo
transhistorično, kot interakcijo ljudi z materialno naravo). Zagovarjal sem
tezo, da Marxova analiza dela v kapitalizmu kot zgodovinsko specifičnega
poskuša razjasniti posebno, na videz objektivno obliko družbenega posredovanja in bogastva (vrednosti), ki vzpostavlja obliko dominacije. Ta strukturira proces produkcije v kapitalizmu in generira zgodovinsko edinstveno
dinamiko. Zato delo in produkcijski proces nista ločljiva od družbenih
odnosov kapitalizma in nista postavljena nasproti njim, temveč vzpostavljata njihovo jedro. Marxova teorija zato zelo presega tradicionalne kritike
buržoaznih odnosov distribucije (trg in zasebna lastnina); sámo sodobno industrijsko družbo razčlenjuje kot kapitalistično. Delavski razred obravnava
kot osnovno prvino kapitalizma in ne kot utelešenje njegove negacije, in socializma ne pojmuje kot udejanjenje dela in industrijske produkcije, temveč
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kot možnost odprave proletariata in organiziranja produkcije na osnovi proletarskega dela, kot možnost odprave dinamičnega sistema abstraktnih prisil,
ki jih vzpostavlja delo kot družbeno posredovana dejavnost.
Ta reinterpretacija Marxove teorije zato implicira temeljit ponovni premislek o naravi kapitalizma in o njegovi možni zgodovinski preobrazbi. S tem ko
pozornost preusmeri od izključno trga in zasebne lastnine, priskrbi podlago
za kritično teorijo postliberalnih družb kot kapitalističnih, ter tudi tako imenovanih »realno obstoječih socialističnih« držav kot alternativne (in propadle) oblike akumulacije kapitala, in ne kot družbenih oblik, ki so predstavljale
zgodovinsko negacijo kapitalizma v kakor koli že nepopolni obliki. Ta pristop
omogoča tudi analizo najnovejše konfiguracije kapitalizma – neoliberalnega
globalnega kapitalizma, in sicer tako, da se izogne vračanju v tradicionalne
marksistične okvire.
Strukturni prelomi in premene v nedavni preteklosti nakazujejo, da teorije
demokracije, identitete, filozofije neidentičnega, ki ne upoštevajo dinamike
kapitalistične globalizacije, ne zadoščajo več. Zgodovina dvajsetega stoletja
pa kljub temu kaže, da bi bilo oživljanje tradicionalnega marksizma napaka.
Kar potrebujemo, je ustreznejša kritična teorija kapitalizma. Lukács je odprl
pot tej kritični teoriji, obenem pa se je v osnovi ogradil z nekaterimi svojimi
tradicionalnimi predpostavkami.
Marx je, kot je znano, vztrajal, da mora prihodnja socialna revolucija črpati
svojo poezijo iz prihodnosti, drugače kot zgodnejše revolucije, ki zaradi
osredotočenosti na preteklost niso pravilno prepoznale svoje zgodovinske
vsebine.58 Lukácseva kritična teorija kapitalizma, utemeljena na njegovem
»materialističnem« prevzemu Hegla, pa se naslanja na prihodnost, ki je ne
dojame. Spominja na Benjaminovo podobo angela zgodovine, zagnanega v
prihodnost, ki ji obrača hrbet.59 Namesto da bi Lukácsev pristop usmerjal
k preseganju kapitalizma, je vseboval zgrešeno prepoznanje, ki je implicitno
afirmiralo novo državno usmerjeno konfiguracijo, ki je nastala po prvi sve58 Karl Marx, »Osemnajsti brumaire Ludvika Bonaparta«, v: MEID III, Cankarjeva založba, Ljubljana,
1977, str. 455.
59 Walter Benjamin, »O pojmu zgodovine«, v: isti, Izbrani spisi, Studia humanitatis, Ljubljana, 2003,
str. 219.
60 Novejši primer nenamerne afirmacije nove konfiguracije kapitalizma je antiheglovski obrat k Nietzscheju v velikem delu poststrukturalistične misli sedemdesetih in osemdesetih let. Lahko bi zagovarjali tezo,
da se je tudi ta misel naslanjala na prihodnost, katere ni ustrezno dojela: državocentrični red, ki ga je
implicitno afirmiral Lukács, je zavračala na način, ki je na globinski teoretski ravni sam afirmiral tehnoliberalni red, ki je nadomestil fordistični državocentrični kapitalizem, tako na Vzhodu kot na Zahodu.
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tovni vojni.60 Njegov bogat kritični opis kapitalizma je paradoksno usmerjen ravno proti taki vrsti organiziranja družbe. Toda njegovo specifično razumevanje Marxove kritične teorije tega kritičnega opisa ne utemeljuje ustrezno. Namesto tega, kot smo videli, mu navsezadnje nasprotuje. Ponovni
premislek o Marxu skozi prizmo Lukácseve interpretacije omogoča kritično
teorijo, ki je na ravni Lukácsevega opisa kapitalizma in njegove ideje o
strogi kategorialni analizi. Če bi presegli Lukácseve tradicionalistične predpostavke, bi tak pristop lahko vzeli za izhodišče ustrezne kritične teorije
kapitalizma danes.
PR EV E D E L M ARTI N H E RGOUTH
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Vendar, če naj se kritična teorija kapitalizma ustrezno loteva historičnih
preobrazb v zadnjih treh desetletjih, potem se ne sme omejevati zgolj na
gospodarski razvoj, razumljen v ožjem pomenu, ampak mora biti zmožna
osvetliti tudi spremembe v naravi družbenega in kulturnega življenja v
okviru kapitalizma. Šele takrat lahko trdi, da je kritična teorija sodobnega
sveta, to je, zgodovinsko specifične objektivne in subjektivne oblike družbenega
življenja, namesto teorije določne ekonomske organizacije – ozko razumljeno –
sodobne družbe. V povezavi s tem (in to je še posebej pomembno) mora biti
zmožna razjasniti kvalitativne, med seboj povezane spremembe v družbeni
objektivnosti in subjektivnosti, če naj naslavlja obsežne kulturne spremembe
in družbena gibanja. Šele takrat lahko postane, vsaj potencialno, teorija
mogočega preseganja kapitalizma.
M O I S H E P O S TO N E
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M O ISH E P OSTONE

T E O R E T I Z IRAT I
S OD O BN I S V ET:
ROBE RT BR EN N ER,
G I OVA N N I ARRIGHI,
D AV I D H ARV EY
Splošno sprejeto je, da pomenijo zadnja tri desetletja pomemben prelom
z družbenim, političnim, ekonomskim in kulturnim redom, značilnim
za desetletja po drugi svetovni vojni. Med temeljnimi spremembami so
oslabitev in preoblikovanje socialnih držav na kapitalističnem Zahodu,
propad ali temeljito preoblikovanje birokratskih enopartijskih držav na
komunističnem Vzhodu in spodkopavanje držav v razvoju, oklicanih za
tretji svet. Splošneje rečeno, zadnja desetletja sta zaznamovali oslabitev
nacionalne, državno usmerjene ekonomske suverenosti ter pojav in konsolidacija neoliberalnega svetovnega reda. Družbeno, politično in kulturno življenje je postalo po eni strani vedno bolj globalno, po drugi pa
vedno bolj razsrediščeno in razdrobljeno.
Te spremembe so potekale na ozadju daljše stagnacije in krize; od zgodnjih sedemdesetih let se je stopnja rasti realnih mezd drastično znižala: same realne mezde so na splošno ostale enake, profitne mere so stagnirale,
stopnje produktivnosti dela pa so nazadovale. Vendar ti krizni pojavi niso
spodbudili preporoda gibanj delavskega razreda. Nasprotno, pretekla desetletja sta zaznamovala nazadovanje klasičnih delavskih gibanj in vzpon
novih družbenih gibanj z usmerjenostjo v identitetno politiko, denimo nacionalna gibanja, gibanja za politike spola ter različnr oblikr verskega »fundamentalizma«. Če torej želimo razumeti obsežne spremembe v zadnjih
treh desetletjih, se moramo posvetiti ne le dolgotrajnemu gospodarskemu
vpadu vse od zgodnjih sedemdesetih let naprej, temveč tudi pomembnim
spremembam v značaju družbenega in kulturnega življenja.
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Na ozadju te problematike želim razpravljati o treh izjemno pomembih
razpravah – knjigah Roberta Brennerja, Giovannija Arrighija in Davida
Harveyja –,1 ki se poskušajo spoprijeti s trenutnimi spremembami. Ta
članek naj bi bil začetek. V njem ne poskušam podati dokončne kritične
analize razprav teh treh avtorjev, ampak se posvečam predvsem njihovim
specifičnim razpravam na metateoretski ravni, zlasti njihovim teoretskim
predpostavkam, zato da bi problematiziral naravo in značilnosti kritične
teorije današnjega kapitalizma.
Čemu teorija kapitalizma – oziroma bolje – teorija kapitala? Naj začnem
z mislijo, ki so jo Harvey in drugi izrazili v zvezi z obdobjem povojne blaginje: v obdobju 1949–1973 so zahodne države ustvarile stabilno gospodarsko rast in življenski standard na podoben način – s kombinacijo države
blaginje, keynesovskega upravljanja in nadzora nad mezdnimi odnosi – kljub
dejstvu, da so bile na oblasti zelo različne stranke.2 Dodamo lahko, da se je
v vseh zahodnih državah sinteza države blaginje v sedemdestih in osemdesetih razpletla in bila potisnjena v ozadje, ne glede na to, katera stranka je
bila na oblasti.
Ta obsežni zgodovinski razvoj je mogoče opazovati v navezavi na še
obsežnejšo zgodovinsko sktrukturo: vzpon in padec državno usmerjenega
organiziranja družbenega in ekonomskega življenja ter jasnega prvenstva
političnega nad ekonomskim. Začetke tega razdobja lahko v grobem zasledimo v prvi svetovni vojni in ruski revoluciji, zaton pa v krizi v sedemdesetih letih in posledičnem vzniku neoliberalnega svetovnega reda. Ta
splošna pot je bila globalna. Zajela je tako zahodne kapitalistične države in
Sovjetsko zvezo kot tudi kolonizirana območja in dekolonizirane države.
Z vidika povezanosti s to splošno potjo so razvojne razlike videti bolj kot
različni odtenki skupne strukture kot pa v temelju različni razvoji dogodkov.
Splošni značaj obsežne zgodovinske strukture, ki je oblikovala večino 20.
stoletja, nakazuje obstoj strukturnih imperativov in omejitev, ki so prerasli
lokalne in kontingentne razmere, zato jih te ne morejo zadostno razložiti.
Obravnava splošnih zgodovinskih struktur, ki opredeljujejo 20. stoletje,
torej postavlja pod vprašaj poststrukturalistično razumevanje zgodovine kot
1 Robert Brenner, »The Economics of Global Turbulence: A Special Report on the World Economy,
1950–98«, New Left Review, št. 229, London, 1998; Giovanni Arrighi, Dolgo dvajseto stoletje: kapitalizem, denar in moč, prev. Marjan Sedmak, Sophia, Ljubljana, 2009; David Harvey, The Conditions of
Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Basil Blackwell, Oxford – Cambridge,
MA, 1989.
2 Gl. Harvey, nav. delo, str. 135.

118 

B O REC 690–693
REV IJA Z A ZGO DOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJI ŽEVNO ST

v svojem bistvu kontingentne. To pa kljub temu ne pomeni nujno zanemarjanja kritičnega uvida, ki omogoča poskuse kontingentnega razumevanja
zgodovine – da bi namreč moralo biti pojmovanje zgodovine kot razpletanja
imanentne nujnosti razumljeno, kot da bi predstavljala obliko nesvobode.
Ta oblika nesvobode je predmet Marxove kritične teorije kapitalizma, ki
se ukvarja zlasti z razmejevanjem in utemeljevanjem imperativov in omejitev, ki generirajo zgodovinsko dinamiko in strukturne spremembe sodobnega sveta. Kritika kapitala z osredotočanjem na kontingenco ne zanika
zgodovinske nesvobode. Njen namen je, da družbeno in zgodovinsko analizira to nesvobodo, odkrije njene temelje in nakaže možnosti njenega preseganja. Z drugimi besedami, ustrezna kritična teorija kapitala mora razjasniti dinamiko sodobnega sveta z imanentnega stališča možnosti njegovega
preoblikovanja. Trdim, da lahko tovrstna kritična teorija kapitalizma in
zgodovinske dinamike modernosti daje najboljšo podlago za natančen pristop do globalnih preobrazb v zadnjih treh desetletjih. Vendar to lahko stori
temeljito le, v kolikor se ustrezno sooči z globinskimi družbenimi in kulturnimi kot tudi ekonomskimi spremembami v zadnjih desetletjih.
Vsi trije avtorji, o katerih razpravljam, se poskušajo spopasti s temi nedavnimi preobrazbami v okviru kritične teorije kapitalizma. Robert Brenner v knjigi The Economics of Global Turbulence niza izredno veliko dokazov (podatke o realnih mezdah, profitnih merah, stopnjah delovne produktivnosti in stopnjah rasti), da bi pokazal, kako svetovno gospodarstvo stagnira že trideset let.3 Brenner je to pisal v poznih devedesetih in je zanikal
v tistem času razširjeno, pravzaprav ponavljajočo se kapitalistično iluzijo,
da je bil problem gospodarskih ciklov razrešen, da smo jih pustili za seboj. Njegov poglavitni namen ni bil samo razlaga ekonomskega upada v
zgodnjih sedemdesetih, ampak tudi, zakaj je ta vztrajal tako dolgo. Padec v
dobičkonosnosti, ki je napovedal konec povojnega vzpona, se je po Brennerju začel sredi šestdesetih in ne, kot so trdili mnogi,4 v letih 1969–1972.
Po Brennerju je to v nasprotju s teorijami, ki jih označuje kot »teorije
ponudbe«; le-te pripisujejo tako upad kot njegovo trajanje povečanemu
pritisku na dobiček, ki ga izvajajo delavci, saj pokaže, da je bil upad pred
tovrstnim pritiskom.5 Še več, pristopi, ki se osredotočajo na delo, neizogibno proučujejo specifično situacijo posamične države. Ne morejo razložiti
najbolj izstopajočih značilnosti upada na koncu dvajstega stoletja: tega,
3 Brenner, »The Economics of Global Turbulence«, str. 1–7.
4 Prav tam, str. 36.
5 Prav tam, str. 8, 18.
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da so bili njegov začetek in razne faze univerzalni in simultani – zajemali
so šibka gospodarstva z močnimi delavskimi gibanji (Velika Britanija) in
močna gospodarstva s šibkimi delavskimi gibanji (Japonska) – in da je upad
trajal tako dolgo.6 Brenner na tej podlagi trdi, da mora biti razlaga upada
in zatem neuspeha gospodarstev, da bi se prilagodila, na ravni mednarodnega sistema kot celote.7 Padec profitne mere po Brennerju ni bil rezultat
tehnoloških dejavnikov, delavskih pritiskov ali političnega nadzora, ampak
je bil nekaj bolj temeljnega, rezultat neenakomernega razvoja in mednarodne tržne konkurence.8
Za Brennerjevo analizo je osrednjega pomena splošni argument, da kapital v določeni industriji ne more biti preprosto preusmerjen drugam, kadar je vpet v obliki fiksnega kapitala. Posledično v takšni situaciji povečana
konkurenca, katere učinek so nižje profitne mere, ne vodi k prenosu kapitala na druga področja, kot to predvideva prevladujoča ekonomska teorija, temveč k sistemski hiperprodukciji. Upad zaradi hiperprodukcije se
zato ne konča s predvidenim pretresom, ki mu sledi okrevanje, temveč z
dolgoročnim padcem profitne mere.
Brenner trdi, da je zaradi uničenja, ki ga je povzročila druga svetovna vojna, na svetu ostala takoj po vojni samo ena delavnica – Združene države.
Vendar sta Nemčija in Japonska v šestdesetih že začeli gospodarsko izzivati
ZDA. Zaradi investicij ameriških podjetij v fiksni kapital – na primer v
avtomobilsko industrijo – so ta podjetja nadaljevala s produkcijo na svojih
predhodnih stopnjah, kljub temu da so Nemci in Japonci širili (avtomobilsko) produkcijo. Rezultat je bila endemična, globalna hiperprodukcija.9
Brennerjev argument povezuje krizo hiperprodukcije v kapitalizmu s
kontingenco konkurence. Če ne bi bilo teh kontingenc, bi podjetja vedela,
koliko bi morala investirati v fiksni kapital. Vendar tega znanja nimajo in
ga ne morejo imeti, zato so izpostavljana nepredvidenim pritiskom. Zaradi
svojih investicij v fiksni kapital si ne morejo privoščiti, da bi znižala stroške
in investirala drugam. Namesto tega se morajo boriti za tržni delež. Profiti
posledično padajo. Podjetja se poskušajo zoperstaviti temu tendenčnemu
padanju profitov tako, da pritiskajo na delavstvo, uničujejo sindikate in
ukinjajo socialne storitve in pokojnine.10
6 Prav tam, str. 18–24.
7 Prav tam, str. 23 isl.
8 Prav tam, str. 8–11.
9 Prav tam, str. 91 isl.
10 Prav tam, str. 27 isl.
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Brennerjeva razlaga vzponov in padcev uspešno naslavlja pomembne lastnosti dolgega upada, še posebej njegovega globalnega značaja. Jasno pokaže,
da kapitalizem konstituira globalni red, čeprav je ta disfunkcionalen. Njegova razlaga je koristen popravek prevladujočega ekonomskega diskurza.
Dokazuje nezadostnost prevladujočih razumevanj tokov kapitala, ki da izvirajo iz konkurence, in iluzorni značaj ponavljajočih se pojmovanj gospodarskih ciklov kot stvari preteklosti. Brennerjev pristop se zoperstavlja tudi
široko razširjeni ideji, da se je dolgi upad poznega dvajsetega stoletja pojavil
kot posledica in odgovor na uspehe delavskega razreda med leti 1968–1972;
na tej osnovi nato izgrajuje svojo kritiko razlage regulacionistične šole o zatonu fordizma in nastanku postfordističnega režima.11
Kljub Brennerjevemu poglobljenemu pregledu dolgega upada poznega
dvajsetega stoletja ta vendarle ne naslavlja ustrezno drugih pomembnih dimenzij preobrazbe nedavnih desetletij. V tem smislu njegov pristop v resnici ne zagotavlja ustrezne razlage zgodovinskih sprememb. Njegova analiza dolgega upada s sklicevanjem na mednarodno konkurenco in sistemsko hiperprodukcijo osvetljuje pomembne razsežnosti te krize, kljub temu
pa v Brennerjevi razlagi niso nakazani premiki v družbenih, kulturnih in
političnih razsežnostih življenja, ki bi jih lahko povezali z ekonomskimi
procesi, ki jih opisuje. Brennerjevo osredotočenje na ekonomijo je tako
izrazito, da preostaja malo zavedanja o tem, da se splošni zgodovinski kontekst poznega dvajsetega stoletja kakor koli razlikuje od zgodnejših obdobij
upada in medkapitalističnih rivalstev. Brenner namreč ne odpre vprašanja
o kvalitativnih zgodovinskih spremembah v kapitalistični družbi. Ko kritizira regulacionistično šolo, ne ponuja alternativnega pristopa k osrednji
dimenziji tega teoretskega pristopa – pozornosti, ki jo posvečajo temeljnim
družbenim in kulturnim spremembam, ki se pojavijo ob tistem, čemur
regulacionistični teoretiki pravijo nov režim regulacije.
Vendar, če naj se kritična teorija kapitalizma ustrezno loteva historičnih
preobrazb v zadnjih treh desetletjih, potem se ne sme omejevati zgolj na gospodarski razvoj, razumljen v ožjem pomenu, ampak mora biti zmožna
osvetliti tudi spremembe v naravi družbenega in kulturnega življenja v
okviru kapitalizma. Šele takrat lahko trdi, da je kritična teorija sodobnega sveta, to je, zgodovinsko specifične objektivne in subjektivne ob11 Brenner opredeljuje regulacionistično šolo kot »levo krilo malthusovstva«, ki vidi izvor padanja
dobičkonosnosti gospodarstva v vsihajočem produktivnem dinamizmu fordistične tehnološke paradigme. Gl. Robert Brenner, »Reply to Critics«, v: Comparative Studies of South Asia, Africa and the
Middle East, let. XIX, 1999, št. 2, str. 62.
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like družbenega življenja, namesto teorije določne ekonomske organizacije – ozko razumljeno – sodobne družbe. V povezavi s tem (in to je še
posebej pomembno) mora biti zmožna razjasniti kvalitativne, med seboj
povezane spremembe v družbeni objektivnosti in subjektivnosti, če naj
naslavlja obsežne kulturne spremembe in družbena gibanja. Šele takrat
lahko postane, vsaj potencialno, teorija mogočega preseganja kapitalizma.
V tem pogledu ne gre za vprašanje, ali se Brenner ali kateri koli drug teoretik eksplicitno loteva tovrstnih vprašanj, temveč ali je njihov pristop po
sebi zmožen razjasniti zgodovinske preobrazbe politike, kulture in družbe.
Kakršne koli že so njegove prednosti, se Brennerjev pristop zgodovinskega
razvoja in strukture kapitalizma kot oblike družbenega življenja ne loteva
dovolj temeljito, saj spregleduje spremembe v kulturi in subjektivnosti.
Te omejitve Brennerjevega pristopa so povezane z njegovim temeljnim
razumevanjem kapitalizma. Pri tem ne gre samo za vprašanje analitičnega
obsega – ali naj se kritična obravnava kapitalizma osredotoča le na ekonomske procese, namesto da bi naslavljala še druge razsežnosti družbenega življenja. Bolj gre za to, ali lahko temeljne kategorije njegove razlage
notranje povežejo različne razsežnosti življenja v soodvisne vidike določene oblike družbenega življenja. Brennerjevo analitično izhodišče je tradicionalni marksistični poudarek na nenačrtovani, nekoordinirani in tekmovalni naravi kapitalistične produkcije.12 V središču njegove analize dolgega
upada sta namreč pojma neenakomernega razvoja in konkurence. V njegovem pristopu ta pojma osrednje definirata kapitalizem in implicitno
kažeta na racionalno planiranje kot najbolj izstopajočo značilnost postkapitalističnega sveta. Z drugimi besedami, poudarek takšne kritike kapitalizma je v bistvu na načinu distribucije. Vprašanja oblike produkcije,
dela in, bolj temeljno, družbenega posredovanja ostajajo zunaj njegovega okvira. Vendar so pojmi, kot sta konkurenca in neenakomerni razvoj,
skupaj z osrednjimi kategorijami Brennerjeve analize, kakršne so profit,
fiksni in cirkulirajoči kapital, kategorije ekonomije, so torej kategorije
površine, ki ne zgrabijo ustrezno temeljne narave in zgodovinske dinamike
kapitalizma kot zgodovinsko specifične oblike družbenega življenja.
V tem spisu se lahko samo dotaknem teoretskega pomena razlikovanja
med površino in globinsko strukturo (ki kaže razliko med kritično politično
ekonomijo in kritiko politične ekonomije) in zakaj bi bilo smiselno znova pogledati kategorijo vrednosti. Na tej točki želim samo poudariti, da
opredeliti kot površinskega pojem, kot je neenakomerni razvoj, ne pomeni,
12 Brenner, »The Economics of Global Turbulence«, str. 8.
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da je ta navidezen. Pomeni to, da ne razčlenjuje tistega, kar je najbolj
bistveno za kapitalizem.
Opredelitev pojmov, kot sta konkurenca in neenakomerni razvoj, ter kategorij, kot je profit, za površinske fenomene izraža pozicijo, ki kategorije,
kot so blago, vrednost in kapital, razume kot kategorije globinske strukture. Vendar Brenner te kategorije in pristope, ki na njih temeljijo, zavrača
kot »fundamentalistični marksizem«.13 Razlike pri obravnavi teorije vrednosti pogosto izražajo različna razumevanja kategorij. Vrednost je bila na
primer po navadi interpretirana kot v osnovi ekonomska kategorija distribucije, ki utemeljuje cene, prikazuje izkoriščanje (kategorija presežne vrednosti) in razlaga s krizami prežeti značaj kapitalizma (kot rezultat rastoče
organske sestave kapitala). Pomen tako razumljene vrednosti je bil pogosto
postavljen pod vprašaj na podlagi argumentov, da je mogoče cene, izkoriščanje in krize razložiti brez navezave na takšno kategorijo.
Sam bi zagovarjal drugačno razumevanje Marxove kategorije vrednosti.
Ne gre preprosto za prečiščenje kategorije, kot sta jo razvila Smith in Ricardo. Bolj gre za kategorijo, katere smoter je, da zgrabi določene abstraktne oblike družbenega posredovanja, družbenega bogastva in časovnosti,
ki strukturira produkcijo, distribucijo, porabo in, splošneje, družbeno
življenje v kapitalistični družbi. Časovna razsežnost kategorij globinske
strukture utemeljuje dinamiko kapitalizma; v zgodovinsko specifičnem
kontekstu pomaga razložiti obstoj zgodovinske dinamike, ki opredeljuje
kapitalizem. Te kategorije stremijo k temu, da razčlenjujejo splošne obrise
te dinamike, medtem ko nakazujejo, da imanentna zgodovinska dinamika ne opredeljuje človeške zgodovine in družbe po sebi. Še več, kategorije
vrednosti in kapitala niso izključno ekonomske in celo izključno kategorije
družbene objektivnosti; so kategorije, ki so obenem družbene in kulturne.
Na vrednosti utemeljena dinamika je naposled takšna, da vrednost čedalje
manj ustreza resničnosti, ki jo ustvarja. Ta dinamika namreč poraja objektivne in subjektivne pogoje možnosti družbenega reda onkraj kapitalizma.14
(Te trditve bom podrobneje razdelal v nadaljevanju, ko bom razpravljal o
pojmu padajoče profitne mere, kot jo razumeta Brenner in Arrighi.) Daleč
od tega, da bi šlo za kategorije ekonomskega in družbenega življenja na
splošno, temeljne kategorije kritike politične ekonomije stremijo k zgrabitvi bistvenega središča zgodovinsko določene oblike družbenega življenja
13 Prav tam, str. 11.
14 Za izčrpno razlago teh argumentov gl. Moishe Postone, Time, Labour, and Social Domination, Cambridge University Press, Cambridge – New York, 2003.
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– kapitalizma – na načine, ki kažejo na njegov zgodovinsko specifičen in
morebiti prehoden značaj. Odpraviti tisto, kar naj bi kategorije zgrabile, bi
pomenilo odpraviti kapitalizem.
Soočanje s to temeljno problematiko zahteva popolno preizpraševanje
narave časovnosti v kapitalizmu, kar pa je vprašanje, ki se mu ne morem
podrobno posvetiti v tem spisu. Kljub temu pa želim nadaljevati s tem
premislekom v navezavi na Dolgo dvajseto stoletje Giovannija Arrighija.
Arrighi je med tistimi teoretiki, ki konceptualizirajo obdobje po letu 1973
kot čas kvalitativnih sprememb, ki jih opredeljujejo z vidika »financializacije« kapitala kot njegove določujoče značilnosti.15 V nasprotju s stališčem,
kakršno je Hilferdingovo, ki v povečanem pomenu finančnega kapitala
vidi popolnoma novo stopnjo kapitalističnega razvoja, Arrighi vztraja, da
je primat financializacije ponavljajoč fenomen in faza večjih ciklov kapitalističnega razvoja, ki so se pojavili v pozni srednjeveški in na začetku
moderne Evrope.16
Arrighijeva študija o krizi na koncu dvajsetega stoletja je vpeta v mnogo
širši okvir – v svoji knjigi analizira »strukture in procese svetovnega kapitalističnega sistema kot celote na različnih stopnjah njegovega obstoja.«17
Slednje globoko določa Arrighijev ambiciozen poskus, da bi skupaj razmišljal o tem, kar Charles Tilly opredeljuje kot »dva med seboj odvisna
poglavitna procesa (modernega) časa: ustvarjanje sistema nacionalnih držav in nastanek svetovnega kapitalističnega sistema.«18 Da bi združil ta
mednarodna sistema, se Arrighi zateče k teorijam Fernanda Braudela in
Karla Polanyja. Arrighi prevzame Braudelovo razumevanje kapitalizma
kot vrhnjega sloja tridelne strukture, ki jo sestavljajo spodnji sloj
(Braudel ga imenuje »materialno življenje«, stratum neekonomije, ki
ga kapitalizem nikoli ne more ukalupiti), srednji sloj tržnega gospodarstva ter vrhnji sloj »nasprotnega trga«, območja velikih plenilcev.
Za Braudela je zgornja raven resnično torišče kapitalizma.19 Na podlagi
Braudelovega razumevanja Arrighi trdi, da zgodovinski razvoj kapitalizma
ni bil preprosto nenameren rezultat neskončnih podvigov, ki so se jih lotili posamezniki in številne skupnosti svetovnega gospodarstva, temveč so
15 Arrighi, nav. delo, str. 1.
16 Prav tam.
17 Prav tam, str. 3.
18 Charles Tilly, Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons, Russel Sage, New York, 1984, str.
147, nav. v: Arrighi, nav. delo, str. 1.
19 Arrighi, nav. delo, str. 15.
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se »ekspanzije in prestrukturiranja kapitalističnega gospodarskega sistema
odvijali pod vodstvom določenih skupnosti ter blokov vladnih in poslovnih akterjev.«20 Arrighi torej želi povezati državni sistem in kapitalizem na
podlagi Braudelove ločitve vsakdanje ekonomske aktivnosti od zgornjih
slojev ekonomsko močnih skupin.
Ta pristop še podkrepi s prevzemom Polanyjeve kritike ideje iz devetnajstega stoletja o samouravnavajočem se gospodarstvu. To je za Polanyja
temeljilo na preoblikovanju vseh elementov industrije v blaga, tudi zemlje, delovne sile in denarja. Vendar je po Polanyju blagovni značaj slednjih
treh popolnoma fiktiven. Sistem, ki temelji na takšni fikciji, je družbeno
neizmerno razdiralen, zato ustvarja protigibanje, ki bi omejilo njegovo
delovanje. To pomeni, da morajo biti tržni mehanizmi družbeno in politično nadzorovani, da bi kapitalizem lahko dolgoročno deloval.21
Na podlagi svoje prisvojitve Braudela in Polanyja Arrighi očrta razvoj
kapitalističnega sveta prek štirih sistemskih ciklov akumulacije, v vsakem
od katerih dominira hegemonska država – genovski cikel od začetka petnajstega do začetka sedemnajstega stoletja, nizozemski cikel od konca šestnajstega skozi večino osemnajstega stoletja, britanski cikel od konca osemnajstega do začetka dvajsetega stoletja in ameriški cikel, ki se je začel konec
devetnajstega stoletja. Vsak od teh ciklov se po Arrighiju nanaša na procese kapitalističnega svetovnega sistema kot celote. Zaradi teze o njihovi
zaporedni osrednjosti pri oblikovanju teh stopenj se osredotoča na strategije
in strukture vladnih ter gospodarskih agencij v vsaki od teh držav.22
Vsak cikel po Arrighiju opredeljujejo enake faze, od začetne finančne
ekspanzije prek faze materialne ekspanzije, ki ji sledi še ena finančna ekspanzija. Financializacija po Arrighiju igra ključno vlogo pri nadomeščanju enega hegemona z drugim. Po njegovem opisu je pot vzpona vsakega hegemona utemeljna na širitvi produkcije in trgovine. Vendar se v
vsakem ciklu na neki točki pojavi »opozorilna kriza« kot rezultat hiperakumulacije kapitala. Druga država nato predstavlja izhod za ta akumulirani


Tudi avtor izvirnika ne uporablja razlikovanja med world-economy in world economy oziroma économie-monde in économie mondiale, sicer značilnega za Arrighija, Braudela in Wallersteina. Ker se
večinoma ukvarja z obdobjem, v katerem kot osnovna enota analize svetovnih-sistemov nastopa
svet kot integralna celota, omenjeno razlikovanje niti ni ključno. Enako velja za rabo izrazov svetovni imperij in svetovni sistem. (Op. prev.)

20 Prav tam, str. 14.
21 Prav tam, str. 242–244.
22 Prav tam, str. 1, 11.
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kapital. Naraščajoča financializacija znotraj te sheme zahteva prenos kapitala od trenutnega hegemona k vzpenjajočemu se novemu.23 Vendar ta
model razvoja ni popolnoma cikličen. Je usmerjen. Vsak nov cikel je krajši,
vsak nov hegemon je večji, kompleksnejši in močnejši. Vsak hegemon
uspe ponotranjiti stroške, ki jih njegov predhodnik ni uspel. Nizozemska
je ponotranjila stroške zaščite, Velika Britanija tudi produkcijske stroške,
Združene države dodajo še ponotranjenje transakcijskih stroškov.24 S tem
ko Arrighi vzpostavi to strukturo, trdi, da je trenutna faza financializacije
znak zatona ameriške hegemonije, začetek konca četrtega cikla.
Struktura razvoja, ki jo Arrighi očrta, je izjemno elegantna in pogosto
osvetljujoča. Vendar obstajajo problematični vidiki njegove razlage, ki po
mojem mnenju nakazujejo njegove omejitve. Na primer, ko se Arrighi
obrne k sodobnejšemu dogajanju, je njegova razlaga vzpona in padca hegemonije ZDA po letu 1939 mnogo bolj eklektična, kot bi pričakovali glede
na njegove opise večjih ciklov kapitalističnega razvoja. Pri obravnavi krize v
sedemdesetih letih se opira tako na naraščajočo mednarodno konkurenco,
vzpon realnih mezd v letih 1968–1972, ki je prehitela rast v produktivnosti,
kot tudi na odločitev ameriških tvorcev politike konec sedemdesetih, da oblikujejo zavezništvo z močnimi privatnimi visokimi financami z namenom
discipliniranja tistega, kar so videli kot grožnjo iz tretjega sveta v času po
dekolonizaciji.
Težko je videti, kako se ta razlaga ujema z okvirom cikličnega razvoja,
ki ga predstavlja Arrighi. Čeprav opredeli ameriški cikel kot anomalijo, ne
pojasni njenega značaja. Posledično nastane vrzel med njegovo eklektično
razlago sedemdesetih in njegovim širšim okvirom, kar nakazuje, da je
struktura razvoja, ki jo očrta, po svojem bistvu deskriptivna. V resnici ne
poda analize tega, kaj poganja strukture razvoja, ki jih opisuje.
To vprašanje se implicitno pojavi tudi, ko Arrighi razpravlja o zatonu
ameriške hegemonije. Trdi, da ta lahko pripelje do vzpona resnično globalnega svetovnega imperija, ki bi temeljil na premoči Zahoda v sili, ali
do svetovnega tržnega gospodarstva brez hegemona s središčem v Vzhodni Aziji ali pa do sistemskega kaosa. Prvi dve možnosti sta po Arrighiju
postkapitalistični. Signalizirali bi konec kapitalizma.25
Gre za trditev izjemnega pomena, saj pokaže, da Arrighi bistvo kapitalizma vidi v smislu svetovnega sistema, ki ga organizira kapitalistični he23 Prav tam, str. 2, 10–11, 190–213.
24 Prav tam, str. 190–213.
25 Prav tam, str. 25, 317–318.
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gemon. To problematično stališče izhaja iz Arrighijevega prevzema Braudelovega razlikovanja med tržnim gospodarstvom in kapitalizmom. Slednji, tako Braudel, ne more biti razložen na podlagi tekočih tržnih odnosov, saj je svetovno tržno gospodarstvo obstajalo pred kapitalizmom. Kar je
ustvarilo slednjega, je zlitje kapitala in države, ki je bilo omejeno edino na
Zahod.26 Vendar omejitve tega poskusa razlikovanja trgov in kapitalizma
postanejo očitne ob Arrighijevi refleksiji trenutne faze zatona hegemonije
ZDA. Ne glede na to, kako pomembne so morda bile države za razvoj kapitalizma, postane definiranje kapitalizma zgolj v navezavi na državo konceptualni prisilni jopič, ko Arrighi poskuša analizirati sodobni svet.
Zdi se, da niti Braudel niti Arrighi ne uvidita povsem drugačnega načina,
na kakršnega Marx in Weber razlikujeta moderni kapitalizem od načina,
na kakršnega lahko trgi in trgovine obstajajo v drugih oblikah družbe. Ob
vseh njunih razlikah sta Marx in Weber prepoznala kapitalizem kot edinstven zato, ker je ta utemeljen na procesu neprestane, neskončne akumulacije, na procesu, ki ne more biti utemeljen v trgovini ali državi in ki dejansko preoblikuje obe. Najbolj izstopajoča značilnost Marxovega opusa
je zgodovinska dinamika kapitalizma. Ta terja neprestana preoblikovanja
družbenega življenja, ki jih poganja glavno jedro kapitalizma, jedro, ki je
obenem nespremenljivo, a hkrati poraja spremembe. Marxova kategorija
kapitala poskuša zgrabiti to jedro in dinamiko, ki jo poraja.
V Arrighijevi obravnavi ciklov kapitalizma ostane kategorija kapitala teoretsko bistveno premalo razvita. Njegov pristop zato zapira vsakršno analizo
tega, kaj konstituira edinstveni značaj kapitalizma, njegovo zgodovinsko dinamiko. Kakor nakazuje njegova analiza konca kapitalizma, Arrighi namesto
tega enači to dinamiko z vzponom in padcem hegemonov. Njegov pristop
nadomešča analizo tega, kaj utemeljuje dinamiko za opis strukture, in to
stori tako, da zapira premislek o neprestanem strukturiranju in prestrukturiranju dela in, splošneje, družbenega življenja v kapitalizmu.
Čeprav Braudelove in Polanyjeve teorije Arrighiju omogočijo okvir, v
katerem lahko skupaj razmišlja o razvoju državnega sistema in globalnega kapitalizma, obenem doprinašajo nekaj hudih teoretskih problemov.
Braudelova tridelna delitev sodobne družbe na ravní materialnega življenja,
tržnega gospodarstva in kapitalizma ne dopušča premisleka o odnosu med
oblikami vsakdanjega družbenega življenja in kapitalizma, medtem ko Polanyjevo vztrajanje pri fiktivnem značaju delovne sile, zemlje in denarja
kot blag zamegljuje Marxovo analizo blag kot oblik družbenih odnosov.
26 Prav tam, str. 14–15.
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Po tem okviru ni ničesar, kar bi bilo blago »po naravi«. Nasprotno, nobene
ontološke osnove ni, na kateri bi lahko razlikovali med »realnim« in »fiktivnim« blagom. Niti Braudel niti Polanyi ne omogočata ustreznega pojmovanja kapitala in zatorej tudi notranje dinamike kapitalistične družbe,
pa tudi možnosti njenega preseganja ne.
Ti kritični pomisleki postanejo še močnejši, ko podrobneje pogledamo
Arrighijevo obravnavo krize v sedemdesetih letih. Pri obravnavi te krize
se vrača k predstavi, da v kapitalizmu obstaja tendenčno padanje profitne
mere. Kakor Brenner tudi Arrighi to tendenco ukoreninja v konkurenci.
Teorem tendenčnega padanja profitne mere pogosto istovetimo z Marxom. Po navadi se ga razume kot Marxov poskus, da bi ponazoril s krizami
prepredeno naravo in omejitve kapitalizma. Vendar ta teorem ni prvotno
razvil Marx, temveč politični ekonomisti, kot so Adam Smith, Thomas
Malthus in David Ricardo. Drži pa, da Marx naslavlja ta teorem klasične
politične ekonomije. Vendar je Marx daleč od tega, da bi predpostavljal
neizbežen padec profitne mere, saj s tem teoremom ravna kot s površinsko
tendenco, ki je podvržena mnogim izravnalnim dejavnikom in tendencam.27 Do točke, do katere profitna mera dejansko pade, gre po Marxu
za površinsko manifestacijo ekonomije, kar pa je posledica temeljitejšega
zgodovinskega razvoja, tendence organske sestave kapitala – to je, razmerja
konstantnega kapitala (stroji, surovine itn.) proti variabilnemu kapitalu
(mezdno delo) –, da narašča.
Ideja o padanju variabilnega kapitala v primerjavi s konstantnim je osrednjega pomena za razumevanje dometa teorije vrednosti pri Marxu. Kot
je znano, Marx trdi, da se vrednost konstituira izključno prek družbeno
potrebne porabe neposrednega človeškega delovnega časa. Vendar za razliko
od Adama Smitha vrednosti ne pojmuje kot transhistorično obliko bogastva, temveč kot obliko bogastva, ki je zgodovinsko specifična za kapitalizem.
Razlikovanja, ki ga naredi med produkcijo vrednosti in uporabne vrednosti,
ne gre razumeti transhistorično in ontološko, ampak kot konstitutivno za
naraščajoče nasprotje v kapitalizmu, in sicer med produkcijo vrednosti kot
strukturno določujočo značilnostjo kapitalizma in neznanskimi zmožnostmi
produkcije uporabne vrednosti, ki jih ustvarja kapitalizem. Potencial, ki je
vgrajen v nasprotje kapitalizma, nakazuje mogočo temeljno preoblikovanje narave in družbene distribucije dela. Vendar uresničevanje te možnosti
nenehno otežuje sistemska reprodukcija vrednostno določenega dela, celo
27 Karl Marx, Kapital: kritika politične ekonomije III, prev. Ivan Lavrač, Cankarjeva založba, Ljubljana,
1973, str. 239–300.
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v času, ko postaja delo vse bolj anahronistično v smislu produktivnega potenciala celote.
Poglavitni pomen spreminjajoče sestave kapitala v Marxovi kritiki torej
ni v tem, da zagotavlja boljšo razlago tendenčnega padanja profitne mere, s
čimer je postavljen teorem klasične politične ekonomije na trdnjše temelje.
Gre bolj za to, da je v prvi vrsti pomemben zato, ker pod površino cen in
dobičkov razlaga preoblikovanje dela in produkcije, ki nazadnje kaže na
možnost postkapitalistične družbe. Daleč od tega, da bi torej šlo prvenstveno za način razlaganja krize; teorem tendenčnega padanja profitne mere na
način, kot ga preoblikuje Marx, posredno izraža proces nenehnega strukturiranja in prestrukturiranja družbenega življenja, ki ga zaznamuje naraščajoča vrzel med dejanskim strukturiranjem dela in družbenega življenja ter
načinom, na kakršnega bi lahko bilo strukturirano ob odsotnosti kapitala.
Marx preoblikuje teorem politične ekonomije – ki so ga mnogi razumeli
kot pokazatelja ekonomskih omejitev kapitala – v površinski izraz bolj
temeljne zgodovinske dinamike. Domet njegove kritike ni toliko v tem,
da »dokaže« neizbežen ekonomski padec kapitalizma, ampak da razkrije
naraščajoče neskladje med tistim, kar je, in tistim, kar bi lahko bilo, neskladje, ki konstituira objektivne in subjektivne pogoje za možnosti drugačne ureditve družbenega življenja. Ideja takega živega neskladja bi
omogočila proučevanje zgodovinskega ustvarjanja senzibilnosti, potreb
in imaginarijev, ki se ne bi omejevalo zgolj na premislek o distribuciji, o
neposrednih materialnih interesih. Ali drugače, tako (neekonomistično) razumljena naraščajoča nasprotja kapitalizma ustvarjajo možnost kvalitativno
drugačne prihodnosti kot imanentne razsežnosti sedanjosti.
Toda te ravni premisleka ne zasledimo ne pri Arrighiju ne pri Brennerju,
zato so kategorije, ki so bistvene za Marxovo kritiko – vrednost, blago,
kapital –, v bistvu odsotne ali pa so implicitno razumljene v ozkem ekonomskem smislu. Ko na primer Brenner naslavlja Marxovo obravnavo tendenčnega padanja profitne mere, trdi, da po Marxu dvig organske sestave
kapitala vodi k porastu v razmerju obseg produkcije/delo, kar ne zadošča
za izničenje vzporednega padca v razmerju obseg produkcije/kapital, do katerega tudi privede. Profitna mera torej pade, ker lahko pričakujemo, da bo
padla tudi splošna produktivnost.28 Ta interpretacija pa povsem izenačuje
vrednost in uporabno vrednost pri Marxu, zamegljuje njegov poudarek,
da lahko zvišanje produktivnosti privede do znižanja presežne vrednosti.
Kar je še bolj bistveno, to pomeni, da interpretacija ne uspe prepoznati
28 Brenner, »The Economics of Global Turbulence«, str. 11.
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Marxove analize vrednosti kot analize zgodovinsko specifične in morebiti
prehodne oblike bogastva in družbenega življenja. Zgodovinska smernica
kapitalizma, ki vodi k možni kvalitativni spremembi, kot jo je analiziral
Marx, se posledično zvede na ekonomsko analizo kriz.
Kar se Arrighija tiče, sam trdi, da je tisto, čemur pravi »Marxova verzija
,zakona‘ tendenčnega padanja profitne mere«, identično tezi Adama Smitha
o profitni meri. Tako Ricardo kot Marx sta po Arrighiju popolnoma sprejela Smithovo tezo. Edina razlika je, da je Marx kritiziral Smithovo inačico
»zakona« kot preveč pesimistično glede dolgoročnega potenciala kapitalizma za omogočanje razvoja produktivnih sil družbe.29 Vendar to izenačenje
Smitha in Marxa pomeni, da Arrighi enači tudi politično ekonomijo in
njeno kritiko, torej transhistorično razumevanje vrednosti kot bogastva in
razumevanje vrednosti kot oblike bogastva, ki je zgodovinsko specifična za
kapitalizem.
Arrighijev pristop uvede zelo pomembno razsežnost k analizi kapitalizma – državo, oziroma natančneje, državni sistem. Vendar to doseže za ceno
osrednjih dimenzij kritične teorije kapitalizma, ki nakazujejo možnost
drugačnih oblik življenja. Sam Arrighi opominja, da ima njegova knjiga
ozek fokus, da izpušča razmislek o temah, kakršna je razredni boj.30 Vendar
ozkost, na katero aludira, ni zgolj empirična. Upoštevajoč njegov okvir, tudi
če bi Arrighi uvedel takšne teme, z njimi ne bi mogel ravnati, kot da bi bile
integralno povezane z njegovo teoretsko razlago.
Ne gre za vprašanje, ali sta Arrighi in Brenner zvesta opisani (»fundamentalistični«) dogmi, ampak ali njuna pristopa popolnoma ustrezata predmetu
njunih raziskav – dinamiki sodobnega kapitalizma. Namen pomislekov, ki
sem jih navedel, je osvetliti razlike med takšno kritiko političnoekonomskih
perspektiv, ki se osredotoča na ekonomska vprašanja, in projektom kritike
politične ekonomije.
David Harvey v The Conditions of Postmodernity pri obravnavi obdobja po
letu 1973 prav tako poudarja prevlado financializacije.31 Vendar je njegova
obravnava finacializacije manj državno usmerjena od Arrighijeve, ki je povezana z vprašanjem vzpenjajočih se in padajočih hegemonov. Harvey dejansko poudarja, da v sodobnem svetu kapital nima določenega torišča ali kraja,
29 Arrighi, nav. delo, str. 198.
30 Prav tam, str. 3.
31 Harvey, nav. delo, str. 160 isl. Mimogrede velja pripomniti, da je tako Harveyjeva kot Arrighijeva
kritika financ neromantična in nereakcionarna. Oba razumeta finance kot ustvarjene s strani kapitala,
ne kot nekaj ločenega in vsiljenega kapitalistični produkciji.
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temveč je prodirajoč in globalen.32 Kot rezultat univerzalnega tekmovanja
postanejo za kapital marginalne razlike v profitnih merah vse bolj pomembne, s ključnimi posledicami za višine mezd v metropolitanskih državah, za
neenakomerno globalno razporeditev mezdnega dela in za smer in količino
globalnih kapitalskih tokov. Ti tokovi po Harveyju vpeljujejo obliko discipline, ki je mnogo bolj prodorna in učinkovita, kot bi lahko bila katera koli
vladna institucija.33
Za razliko od Arrighija in Brennerja se Harvey vrača k teoriji kapitala z
namenom, da bi razjasnil, kar vidi kot morje sprememb tako v kulturi kot
pri političnoekonomskih praksah.34 Z obdobjem po letu 1973 se poskuša
spoprijeti ne le v političnoekonomskem smislu, ampak tudi v smislu spremenjene konfiguracije življenja. S tem ko se opre na teorijo kapitala, še
posebej na razlikovanje med površino in globinskimi strukturami ter procesom uvrednotenja in delovnim procesom, se lahko kritično zoperstavlja
postindustrijskim pristopom; zagovarja, da je tisto, kar ti razumejo kot novo
obdobje, le ena izmed plati kompleksnejše dinamike omejitev, kontinuitet
in sprememb. Tako se na primer pri obravnavi preoblikovanja kapitalizma
v preteklih desetletjih osredotoča na zahteve uvrednotenja kot posrednika v produkciji namesto na naravo delovnega procesa brez posrednika.
S tem opredeljuje novejšo konfiguracijo kapitalizma v smislu »fleksibilne
akumulacije« namesto v smislu »fleksibilne specializacije«, ki označuje
bolj delovno usmerjen proces.35 Tako lahko Harvey pokaže, da najnovejša
faza kapitalističnega razvoja ustvarja cel spekter produkcijskih praks – od
vnovičnega porasta sweatshops do robotike –, ki na površini delujejo nasprotujoče in ki jih postindustrijske teorije ne morejo zajeti s svojim enostranskim osredotočenjem na delovni proces. Ta pristop razlikuje kritično
teorijo kapitalizma od katere koli teorije linearnega tehnološkega razvoja
in še posebej od katere koli teorije tehnološkega determinizma.
Podobno lahko Harvey z osredotočenjem na kapital pokaže, da iz te nove
faze kapitalizma sledi kompleksna dialektika decentralizacije in centralizacije, heterogenosti in homogenosti. Na tej osnovi Harvey sproža ostro kritiko postmodernih pristopov, češ da hipostazirajo eno stran te dialektike in
s tem napačno prepoznavajo trenutno dogajanje kot znamenje epohalnega
32 Prav tam, str. 163.
33 Prav tam, str. 164–165.
34 Prav tam, str. vii.
35 Prav tam, str. 124, 147, 186 isl. Za pojem »fleksibilne specializacije« gl. Michael Piore, Charles Sabel,
The Second Industrial Divide, Basic Books, New York, 1984.
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in osvobajajočega preloma s preteklostjo. Ker taki pristopi kritično zgrabijo
obstoječi red le na točki centralizacije in homogenosti, proslavljajo decentralizacijo in heterogenost, ki jo prav tako ustvarja sodobni kapitalizem.
Daleč od tega, da bi bili postmodernistični pristopi kritični; po Harveyju
gre za izraze nove konfiguracije kapitala, ki je sami ne razumejo. Kot taki
služijo zastrtju in afirmaciji kapitala v njegovi najnovejši manifestaciji.36
S tem ko Harvey stremi k povezavi posmodernističnih kulturnih sprememb z novo konfiguracijo kapitala, presega pozicije, ki razumejo kapitalizem izključno v ekonomskem smislu. Njegov pristop k odnosu med
kulturo in kapitalizmom seže tudi dlje od regulacijske teorije, ki kulturi
poskuša priznati vlogo konstitutivnega momenta katerega koli obdobja
kapitalizma, vendar z zastavitvijo povsem kontingentnega razmerja med
kulturo in kapitalizmom to opravi na osnovi razumevanja kulture, ki je v
bistvu prazno. Medtem ko ta pristop daje funkcionalistično razlago odnosa
med kulturnimi formami in katero koli obsežno konfiguracijo kapitalizma,
poskuša Harvey o njiju razmišljati notranje.37
Harveyjev pristop eksplicitno odpira vprašanje zgodovinske dinamike.
Njegov argument, da so pretekla desetletja prinesla nastanek nove konfiguracije kapitalizma, nas opominja, da ta nastanek vključuje tako proces sprememb (nova konfiguracija) kot kontinuiteto (kapitalizem). Z razlikovanjem
površine od temeljnih oblik kapitalizma pokaže tudi, da predstavlja tisto,
kar ostane za stalno, glavne značilnosti kapitalizma.
Ti premisleki pomagajo razjasniti nekatere značilnosti kapitalizma in
pomembnost analize kapitala. Retrospektivno gledano je dominacija kapitala obstajala v različnih zgodovinskih konfiguracijah, segala je od bolj
trgovskih oblik prek liberalnih oblik devetnajstega stoletja, državno usmerjenih oblik dvajsetega stoletja do trenutnih neoliberalnih globalnih oblik.
Te spreminjajoče se konfiguracije kažejo, da kapitalizma ne moremo popolnoma poistovetiti z nobeno izmed njegovih oblik. Istočasno pa obračati se
k tem različnim konfiguracijam kot k oblikam implicira, da pod vsemi leži
isto določujoče jedro – kapital.
Vendar to nakazuje, da jedro kapitalizma ustvarja svoje različne zgodovinske konfiguracije. Čeprav celovita razprava o vprašanju zgodovinske dinamike značaja kapitalizma ni mogoča v okvirih tega spisa,38 moram poudariti, da gre za kompleksno dialektiko spremembe in reprodukcije, s čimer
36 Harvey, nav. delo, str. vii, 39 isl., 113 isl., 336 isl., 350 isl.
37 Prav tam, str. 201 isl.
38 Za celovitejšo diskusijo gl. Postone, nav. delo.
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osrednje značilnosti kapitalizma istočasno ustvarjajo spremembe in hkrati
reproducirajo same sebe. Ta dialektična dinamika je osnovana na razliki
med površino in globinskimi strukturami kapitalizma in odpira možnost
prihodnosti onkraj kapitala tudi v trenutku, ko ta reproducira temeljno
jedro sedanjosti in s tem preprečuje udejanjenje takšne prihodnosti.
Pristop, ki sem ga očrtal, zato ne predpostavlja obstoja zgodoviske dinamike kot lastnosti človeškega družbenega življenja, ampak analizira oblike družbene dominacije, ki so notranje moderni kapitalistični družbi
kot ustvarjalcu zgodovinske dinamike. To dinamiko namreč utemeljuje
znotraj zgodovinsko specifičnih družbenih oblik v središču kapitalizma –
na primer blaga ali kapitala. Z utemeljitvijo zgodovinske dinamike moderne kapitalistične družbe v zgodovinsko specifičnih družbenih oblikah
želi ta pristop preseči nasprotovanje med pojmovanjem transhistorične logike zgodovine in z njo povezanega komplementa – transhistorične predstave o zgodovinski naključnosti. Tak nelinearni, dialektični pristop omogoča bolj pretanjeno teorijo kapitalističnega razvoja od tistih, ki ostajajo
zamejene v tradicionalnih, dualističnih, v svojem bistvu metafizičnih opozicijah determinizma in kontingence.
Harveyjev pristop poudarja ta vprašanja, toda njegovo obravnavanje jedra
kapitalizma spregleduje pomembne vidike kritične teorije kapitala ali jih vsaj
premalo razčlenjuje. Po njem obstajajo trije osrednji elementi kapitalizma:
je osredotočen na rast, temelji na izkoriščanju živega dela in produkcije in je
nujno tehnološko in organizacijsko dinamičen. Vendar so ti osrednji elementi
nekonsistentni. Posledično razvoj kapitalizma opredeljuje s krizami prežeta
tendenca k hiperprodukciji. Zgodovinsko je bil problem kapitalizma torej
upravljanje hiperprodukcije.39 Na osnovi te analize Harvey nadaljuje z analizo
prehoda med fordizmom in postfordizmom.40
To razumevanje jedra kapitalizma omogoča Harveyju, da razlikuje globinsko strukturo od površine, na osnovi katere formulira svojo kritiko postmodernih pristopov ter analizira omejitve in imperative, ki so opredeljevali
razvoj kapitalizma iz enega načina regulacije v drugega. Kljub temu njegov
fokus na s krizami prežeti značaj kapitalizma ne naslavlja naraščajoče vrzeli
med oblikami, ki jih privzema družbeno življenje pod kapitalizmom, in
oblikami, ki bi jih lahko imelo, če ne bi bilo kapitalizma. Pristop, ki bi bolj
eksplicitno problematiziral in umestil v svoje središče kategorijo kapitala,
bi se lahko strožje osredotočil na to vrzel.
39 Harvey, nav. delo, str. 180–183.
40 Prav tam, str. 184 isl.
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Razlike med obema pristopoma postanejo jasnejše, če se ozremo na
vprašanje odnosa med oblikami subjektivnosti in objektivnosti v kapitalizmu. Harvey jemlje na primer spreminjajoče se predstave o prostoru in času
kot reakcije na spremembe v kapitalizmu. Kapitalizem uvede, kot pravi
Harvey, zgostitev prostora-časa. Te predstave spreminjajo človeške izkušnje
prostora in časa, ki so nato izražene kulturno in reflektirane teoretsko.41 Ne
glede na to, kako osvetljujoča je lahko Harveyjeva razlaga, ostaja njegov
poudarek na izkušnji kot posredniku med kapitalizmom in kulturo v osnovi zunanji do družbenih oblik, ki jih izražajo marksovske kategorije.
Kot takim jim manjka epistemološka ali subjektivna razsežnost teh kategorij, ki bi jim omogočala naslavljati širši razpon vprašanj o vednosti in
subjektivnosti. Kategorialni pristop lahko na primer proučuje načine,
kako druge teorije ekonomije ali zgodovine izražajo napačna spoznanja,
ukoreninjena kot možnosti v samih družbenih oblikah. Ne le da tovrstni
pristop stremi k temu, da bi razložil zaznave in teorije o svetu, na primer
Smithove, Ricardove ali Heglove kot ne popolnoma ustrezne njihovim
predmetom;42 utemeljiti poskuša tudi samo možnost kritike. Slednja je
seveda povezana z vprašanjem kapitalističnega zgodovinskega ustvarjanja
potreb in senzibilnosti, ki kažejo onkraj kapitalizma. Tovrstni kategorialni
pristop torej obravnava oblike subjektivnosti kot notranje kategorijam
samim.
Razlike med tema dvema pristopoma postanejo še očitnejše, ko pomislimo na Harveyjevo razpravo o postmodernizmu in kapitalizmu. Ko primerja
oba, to počne tako, da implicitno obravnava kapitalizem kot enorazsežen.
Z drugimi besedami, Harvey ne obravnava kapitala, kot da bi kazal onkraj samega sebe tudi v trenutku, ko samega sebe rekonstituira. Ne postavlja
namreč vprašanja, ali ima tudi postmodernizem emancipacijski moment,
četudi bi bil zelo drugačen od postmodernističnega razumevanja samega
sebe. Znotraj okvira, ki ga očrtujem, bi lahko postmodernizem razumeli kot
neke vrste prezgodnji postkapitalizem, kot nekaj, kar kaže na možnosti, ki
jih kapitalizem ustvarja, vendar ne udejanji. Ker postmodernizem istočasno
napačno prepoznava svoj lastni kontekst, lahko služi kot ideologija legitimacije za novo konfiguracijo kapitalizma, čigar del je.
41 Prav tam, str. viii, 201–325.
42 Ta pristop ni omejen le na analiziranje teorij, saj je uporaben tudi kot izhodišče za analizo razširjenih
pogledov na svet, ideologij. Lahko bi npr. začel povezovati naraščajoči globalni razkol kapitalistične
družbe med postindustrijske in vedno bolj marginalizirane sektorje z vzponom identitetnih politik
znotraj postmodernega okvira na eni strani in različnih oblik »fundamentalizma« na drugi.
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To odpira splošnejše vprašanje, s katerim se morajo spoprijeti kritične
teorije kapitalizma. V zgodnejši globalni tranziciji kapitalizma so marksisti
pogosto zoperstavljali splošno racionalno planiranje nasproti anarhični iracionalnosti trga. Vendar so takšne kritike, namesto da bi neizbežno kazale
onkraj kapitalizma, pogosto pomagale legitimirati posledično državno usmerjeni kapitalizem. Podobno tudi sodobno hipostaziranje razlik, heterogenosti in hibridnosti ne kaže nujno onkraj kapitalizma, ampak lahko prispeva k zakrinkavanju in legitimaciji nove globalne oblike, ki združuje decentralizacijo ter heterogenost produkcije in porabe z naraščajočo centralizacijo nadzora in temeljno homogenostjo.
Vsako od teh stališč pa je imelo tudi emancipacijski moment. Težavna
naloga je konceptualno razločiti emancipacijsko razsežnost možnosti, ki
jih ustvarja kapitalizem, od ne- in antiemancipacijskih oblik, v katerih so
bile te ustvarjene. Kritična teorija kapitalizma bi morala biti zmožna pojasniti pristope, ki privzemajo kot celoto samo eno dimenzijo s strani kapitalizma ustvarjenega družbenega življenja, kot oblike napačne zavesti.
Z zameglitvijo temeljnega jedra kapitalizma so takšni pristopi le na videz
emancipacijski. Njihova kritična usmeritev nazadnje spodbuja in legitimira
dominacijo kapitala v novih oblikah, kot sta državno usmerjeni in postmoderni kapitalizem. To ne pomeni, da bi morali zanikati emancipacijski potencial splošne družbene koordinacije ali prepoznavanja razlik. Vendar je lahko ta potencial realiziran samo, kadar je povezan z zgodovinskim
preseganjem kapitala, jedra naše oblike družbenega življenja.
Ob vseh njihovih prednostih različni pristopi, ki so jih formulirali Brenner, Arrighi in Harvey, ne zmorejo povsem pojasniti zgodovinskega jedra
kapitala na način, ki bi kazal na možnost njegovega zgodovinskega preseganja. Brez tovrstne analize kapitala, ki ni omejena samo na način distribucije, vendar lahko kljub temu naslavlja emancipacijske vzgibe, izražene v
tradicionalnem marksizmu na eni strani in postmodernizmu na drugi, bodo
naše predstave o emancipaciji še naprej nihale med homogenizirajočim
splošnim (bodisi vpeljanim prek trga ali države) in partikularnim; gre za
nihanje, ki dualistične oblike samega blaga in kapitala še pomnožuje.
PR EV E D E L D R AG A N N IKČ EVIĆ
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»Ena od temeljnih pomanjkljivosti klasične politične ekonomije je ta, da se
ji iz analize blaga in še posebej blagovne vrednosti nikdar ni posrečilo najti
oblike vrednosti, ki jo šele napravi za menjalno vrednost. Prav po svojih
najboljših predstavnikih, kot sta A. Smith in Ricardo, obravnava obliko
vrednosti kot nekaj popolnoma indiferentnega ali za samo naravo blaga
zunanjega. [...] Vrednostna oblika produkta je najbolj abstraktna,
pa tudi najbolj splošna oblika meščanskega načina proizvodnje, ki prav
z njo dobi označbo kot posebna vrsta družbene proizvodnje in s tem
hkrati svojo historično označbo.«
KAR L M AR X ( K A PI TA L I, s tr. 85)
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SA ŠO F UR L A N

VRE D N OS T N A F O RM A,
A BS T R A K T NO
D E LO I N DEN AR

V prispevku se bomo posvetili analizi nekaterih osnovnih kategorij (kritike) politične ekonomije: blaga, vrednosti in (abstraktnega) dela. Posebno
pozornost bomo posvetili razliki v teoretskem pristopu k tem kategorijam,
kot so jih razčlenili klasiki politične ekonomije (zlasti Smith in Ricardo)
na eni strani in Marx na drugi. V navezavi na Postonovo reinterpretacijo
Marxove kritike politične ekonomije, ki jo podaja v delu Time, Labour,
and Social Domination, bomo poskušali pokazati, da je ena izmed ključnih
razlik pri rabi kategorij, kot so blago, vrednost in delo, ta, da slednje pri
klasikih zaradi pomanjkljivosti njihove kategorialne analize nujno privzamejo obliko nediferenciranih, transhistoričnih pojmov, medtem ko Marx
poudarja njihovo zgodovinsko in družbeno umeščenost, da je njihova veljavnost omejena na kapitalistično družbeno ureditev. Zagovarjali bomo tezo,
da je ena izmed temeljnih pomanjkljivosti klasične politične ekonomije ta,
da v svojo analizo blaga in vrednosti ni vključila denarja. Prav odsotnost
denarja v njihovi delovni teoriji vrednosti je klasikom onemogočila, da bi
osnovne kategorije razčlenjevali kot zgodovinsko in družbeno specifične,
to pa jih je vodilo k transhistoričnemu pojmovanju proizvodnje, bogastva
in dela v kapitalistični družbeni ureditvi, medtem ko je Marx šele z vpeljavo denarja, kot specifične družbene oblike bogastva in dela v kapitalistični
družbi, lahko zajel družbene in zgodovinske značilnosti osnovnih kategorij
in kapitalističnega proizvodnega načina.
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BL AG O , V REDNO S T IN DENAR V KL ASI Č NI
P O L IT IČN I EKO NOMIJI
Vse od Aristotela do klasičnih ekonomistov je bil denar pretežno pojmovan kot orodje oziroma tehnični pripomoček, ki nastane zaradi lajšanja in
pospeševanja neposredne menjave blag (barter). Adam Smith je v Bogastvu
narodov nastanek denarja opisal kot odgovor na rešitev praktičnega problema v družbi, v kateri se razvije menjava presežkov dela:
»Vzemimo, da ima kdo več kakega blaga, kakor ga potrebuje sam, medtem
ko ga ima kdo drug manj. Zato bi se prvi z veseljem znebil presežka, drugi
pa bi ga prav tako rad kupil. A če ta drugi nima ničesar, kar potrebuje prvi,
med njima ne more priti do nobene menjave. [...] Da bi se ognil neprijetnostim takih položajev, si je vsak preudaren človek v vseh družbenih obdobjih po prvi uveljavitvi delitve dela seveda prizadeval poslovati tako, da je
poleg posebnega izdelka svoje obrti imel vedno pri roki še primerno količino
tega ali onega blaga, o kakršnem je menil, da ga bodo pri menjavanju svojih
izdelkov zavrnili le redki.«1
Po Smithu se tako iz praks neposredne menjave različnih blag spontano
poraja potreba po uporabi blaga, ki opravlja vlogo denarja, kot posrednika v menjavi. Tudi za Davida Ricarda denar ni bil veliko več kot inteligenten izum, ki lajša neposredno menjavo blag.2 V teorijah klasičnih ekonomistov se denar vedno pojavlja kot nekaj sekundarnega glede na neposredno menjavo blag, ki je prek empirične ali intuitivne retrospekcije
postavljena na mesto izvora.3 Vloga denarja je pri analizi menjave zato
sekundarnega pomena, reducirana je na reševanje tehničnih problemov,
ki se pojavljajo pri menjavi blag, medtem ko je kakršen koli poskus teoretizacije specifičnega kvalitativnega značaja denarja v kapitalističnem načinu proizvodnje odsoten. Ricardovski socialist Thomas Hodgskin je pozneje iz enakih predpostavk o denarju zaključil, da je obravnava denarja,
ki da pomeni le pripomoček za izvršitev prodaje in nakupa, podobno kot
obravnava ladij in parnih strojev, ki označujejo le pripomočke, ki lajšajo
proizvodnjo in razdelitev bogastva, preprosto irelevantna za politično
1 Adam Smith, Bogastvo narodov, prev. Bogdan Gradišnik, Studia Humanitatis, Ljubljana, 2010, str.
33–34.
2 David Ricardo, v: Patrick Murray, »Money as Displaced Social Form: Why Value cannot be Independent of Price«, v: Fred Moseley (ur.), Marx’s Theory of Money, Palgrave Maxmillan, New York,
2005, str. 50–64.
3 Kojin Karatani, Transcritique. On Kant and Marx, MIT, Massachusetts, 2005, str. 200–201.
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ekonomsko znanost.4 Toda preden se posvetimo teoretskim in političnim
implikacijam tovrstnega pojmovanja denarja, si oglejmo Smithove in Ricardove analize blaga in vrednosti, iz katerih ne nazadnje tudi sledijo tovrstne
ideje o denarju.
Znano je, da je že Smith analiziral dvojno naravo blaga, ki izhaja iz tega,
da ima blago uporabno in menjalno vrednost. Pri obravnavi menjalne
vrednosti v Bogastvu narodov je prišel na sled ugotovitvi, da je količina
dela, vložena v proizvodnjo določenega blaga, ključni dejavnik določanja
menjalne vrednosti. A kot je v Teorijah presežne vrednosti opozoril Marx,
je bila Smithova obravnava dejavnikov, ki določajo menjalno vrednost,
nekonsistentna. Medtem ko je na nekaterih mestih zatrjeval, da menjalno
vrednost blaga določa delovni čas, potreben za njegovo proizvodnjo, je na
drugih mestih to ugotovitev ali nadomestil ali pa zmotno izenačil z ugotovitvijo, da menjalno vrednost določa količina živega dela, s katerim je to
blago lahko kupljeno, oziroma količina blag, s katerimi je lahko kupljena določena količina živega dela. S tem je za mero vrednosti blag postavil menjalno vrednost dela oziroma mezdo.5
To Smithovo predpostavko je v Načelih politične ekonomije in obdavčenja
upravičeno napadel že Ricardo, ko je trdil, da količina blaga, s katero lahko na trgu razpolaga delavec, s svojim plačilom ne more opravljati nespremenljive mere vrednosti, saj je »delavčeva nagrada« (reward of the labour)
podvržena enakim nihanjem kot blago, s katerim se primerja.6
Ko je Smith za mero vrednosti blaga postavil mezdo, je določujoči dejavnik menjalne vrednosti blaga v njegovi teoriji postal delavčev dohodek. To
ga je nazadnje vodilo k opustitvi delovne teorije vrednosti oziroma k redukciji veljavnosti delovne teorije vrednosti na zgodnje in primitivno stanje
družbe,7 saj je zgolj v primerih enostavne blagovne proizvodnje v procesu
mobiliziran le en proizvodni dejavnik, tj. delo, katerega nadomestilo krije
zgolj ena oblika dohodka, tj. mezda, medtem ko naj bi v kompleksni in
razviti kapitalistični družbi, v kateri sta poleg dela v proizvodnem procesu
mobilizirana tudi proizvodna faktorja kapital in zemlja, stopila v veljavo
»splošna teorija vrednosti«, ki pravi, da se menjalna vrednost blaga določa
4 Thomas Hodgskin, v: Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, http://www.
marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/index.htm.
5 Karl Marx, Theories of Surplus Value, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1863/theoriessurplus-value/.
6 David Ricardo, v: Igor Omerza, Ricardova teorija vrednosti, Založba Krt, Ljubljana, 1986, str. 93.
7 Adam Smith, Bogastvo narodov, str. 61.
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s seštevanjem dohodkov delavcev, kapitalistov in zemljiških lastnikov, ki
sodelujejo pri njegovi proizvodnji.8
Ricardo je v kritiki Smitha pokazal na neupravičenost postavitve iztrženih
dohodkov (mezde, rente in profita) za mero vrednosti določenega blaga.
Poudaril je, da je Smithova »splošna teorija vrednosti« utemeljena na zmotni predpostavki, da lahko različni proporci razdelitve iztržkov od prodaje
blaga med različne razrede vplivajo na samo vrednost blaga. Po Ricardu je
vsakršna razdelitev vrednosti namreč po definiciji razdelitev že proizvedene
vrednosti, ki ne more kvantitativno variirati glede na njeno distribucijo.9 Ricardo je zato, v nasprotju s Smithom, vztrajal pri tezi, da delovni čas, vložen
v proizvodnjo določenega blaga, določa njegovo (menjalno) vrednost tudi v
razviti kapitalistični družbi.10
Marx je glavni zgodovinski dosežek Ricardove politične ekonomije videl
ravno v tem, da je za osnovo in izhodišče »fiziologije meščanskega sistema«
vzel določitev vrednosti z delovnim časom.11 Mnogi meščanski ekonomisti
in zgodovinarji ekonomske misli, kot sta Joseph Schumpeter in Paul Samuelson, in tudi številni marksisti, od Lenina in Gramscija do Maurica Dobba
in Ernesta Mandela, so kasneje Marxovo delovno teorijo vrednosti označili
za bolje razdelano in izpopolnjeno različico Ricardove teorije vrednosti, saj
naj bi tudi Marx preprosto sprejel Ricardovo tezo, da je vrednost določena
z delovnim časom. A Moishe Postone pokaže, da temu ni tako. Poudarja,
da je bistvena razlika med klasično politično ekonomijo in Marxovo kritiko
politične ekonomije v različni obravnavi dela.12 Marx je na več mestih odkrito kritiziral Ricarda, da je kot vir vrednosti predpostavil nediferencirano
obliko dela, ne da bi analiziral kvalitativno specifičnost dela, ki proizvaja blago. Ricardo ni prepoznal zgodovinske določenosti oblike dela, ki je povezana
z blagovno obliko družbenih odnosov v kapitalističnem načinu proizvodnje.
Ricardo je imel sicer prav, ko je kritiziral Smithovo redukcijo delovne teorije
vrednosti na primitivno stanje družbe in ko je pokazal, da je določenost
8 Prav tam, str. 183.
9 Omerza, Ricardova teorija vrednosti, str. 95.
10 O razliki med Smithovo, Ricardovo in Marxovo delovno teorijo vrednosti ter o nekaterih političnih
posledicah teh razlik smo že pisali v: Sašo Furlan, »Kritika politične ekonomije in moderno delavsko
gibanje«, Borec, št. 681–684, str. 84–105.
11 Karl Marx, Theories of Surplus Value, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1863/theoriessurplus-value/.
12 Moishe Postone, Time, Labour, and Social Domination, Cambridge University Press, New York,
1993, str. 54.
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vrednosti z delovnim časom začetna točka proučevanja razvite kapitalistične
družbe. Vendar je s tem, ko je za vir vrednosti v kapitalistični družbi postavil
popolnoma nediferencirano obliko dela, prav to v istem zamahu transhistoriziral. Kot je že v Prispevku h kritiki politične ekonomije poudaril Marx, je
buržoazna oblika dela pri Ricardu obravnavana kot večna in naravna oblika
družbenega dela.13 V Kapitalu je kasneje zapisal:
»Ena od temeljnih pomanjkljivosti klasične politične ekonomije je ta, da
se ji iz analize blaga in še posebej blagovne vrednosti nikdar ni posrečilo
najti oblike vrednosti, ki jo šele napravi za menjalno vrednost. Prav po
svojih najboljših predstavnikih, kot sta A. Smith in Ricardo, obravnava
obliko vrednosti kot nekaj popolnoma indiferentnega ali za samo naravo
blaga zunanjega. […] Vrednostna oblika produkta je najbolj abstraktna, pa
tudi najbolj splošna oblika meščanskega načina proizvodnje, ki prav z njo
dobi označbo kot posebna vrsta družbene proizvodnje in s tem hkrati svojo
historično označbo.«14
Ustrezna analiza kapitalizma je zato mogoča šele, ko izhaja iz analize zgodovinsko in družbeno specifičnega značaja dela v kapitalistični ureditvi. Leta izhaja iz dvojnega značaja dela v okviru blagovne proizvodnje, z analizo
katerega se šele lahko izognemo Ricardovi viziji nediferenciranega dela oziroma dela kot takega (Arbeit sans phrase),15 ki nujno vodi v fantomsko vizijo
proizvodnje kot take, tj. proizvodnje brez zgodovinskega in družbenega
značaja.
Kot smo že omenili, sta Smith in Ricardo iz svoje teorije vrednosti izključila denar oziroma sta ga obravnavala le kot tehnični pripomoček za lajšanje
neposredne menjave blag. Naša osnovna teza je, da je prav izostanek vloge
denarja v analizi (menjalne) vrednosti blaga Smithu in Ricardu onemogočil
pojmovanje dela kot družbeno in zgodovinsko specifičnega in ju vodil do
nediferenciranega pojmovanja dela v kapitalistični družbi. Temu pa je tako
zato, ker v sami praksi razvite kapitalistične družbe dobi delo svoj družbeno
specifični značaj šele prek realizacije (menjalne) vrednosti v denarju. Specifika kapitalističnega načina proizvodnje je namreč, kot poudarja Marx, da se
v njem proizvajajo blaga, ki »so produkti takih privatnih del, ki se opravljajo
neodvisno eno od drugega.«16 Zato producenti v kapitalistični družbi stopajo
13 Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, http://www.marxists.org/archive/
marx/works/1859/critique-pol-economy/index.htm.
14 Karl Marx, Kapital I, prev. Stane Krašovec idr., Cankarjeva založba, Ljubljana, 1961, str. 94.
15 Karl Marx, v: Postone, nav. delo, str 56.
16 Marx, Kapital I, nav. delo, str. 85.
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»v družbeni kontakt šele z menjavo«, zaradi česar »se tudi specifični družbeni
značaji njihovih privatnih del pokažejo šele v okviru te menjave.«17 Šele če
analiziramo denar kot edini medij, prek katerega se lahko vrednost realizira
kot družbena substanca, lahko torej mislimo delo in proizvodnjo v kapitalizmu kot družbeno in zgodovinsko specifična.
Tako Smith kot Ricardo menjalno vrednost obravnavata kot nekaj, kar je
popolnoma intrinzično samemu blagu (kot da bi šlo pri vrednosti za fizično
substanco, ne pa za družbeni odnos), medtem ko se denar v njuni analizi pojavlja le kot imenovalec oziroma indeks vrednosti blaga, ki pomaga pri dejanju
menjave blaga z drugim blagom. V kolikor je funkcija denarja pri klasikih
reducirana na instrument za lajšanje neposredne menjave blag, lahko menjavo mislijo zgolj kot neposredno obliko blagovne cirkulacije, ki privzame
formulo B – D – B (blago – denar – blago), pri kateri gre za »prodajo zaradi
nakupa«. Prek le-te pa nikakor ne moremo misliti drugačne specifične oblike
menjave, ki pritiče zgolj kapitalističnemu načinu proizvodnje in brez katere
obenem ne moremo misliti dinamike kapitalistične družbene ureditve. Le-ta
po Marxu privzame formulo D – B – D (denar – blago – denar). Kasneje
se manifestira v splošni formuli kapitala D – B – D’, pri čemer D’ pomeni
višjo vsoto denarja. Pri tej obliki cirkulacije, v katero je vpet vsak proces proizvodnje blag v kapitalizmu, gre, nasprotno, za »kupovanje zaradi prodajanja«.18
V kapitalistični družbi se proizvodni proces začne in konča z denarjem. To
lahko zapišemo s formulo D – B – P – B’ – D’ (denar – blago – produkcija –
blago s presežno vrednostjo – povečana vsota denarja). Denar je torej pogoj in
hkrati smoter kapitalistične proizvodnje, obenem pa je, kot bomo poskušali
pokazati v nadaljevanju, s tem tudi tisti dejavnik, ki delu in bogastvu, proizvedenem v okviru te proizvodnje, daje njuno družbeno razsežnost.
V R E D N OS T N A F O RM A IN ABSTRAKTNO DE LO
Kot smo že omenili, sta Smith in Ricardo zaznala dvojno naravo blaga, ki
se kaže v uporabni in menjalni vrednosti blaga. Marx jima je očital, da
sta zgrešila preprosto dejstvo: če ima blago dvojni vrednostni značaj, mora
imeti tak značaj tudi delo, ki je reprezentirano v blagu.19 Zato sta spregledala tudi specifično družbeno in zgodovinsko obliko dela v kapitalizmu.
17 Prav tam.
18 Prav tam, str. 168.
19 Karl Marx, v: Postone, Time, Labour, and Social Domination, str. 56.
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V nasprotju s klasiki Marx iz razlike med uporabno in menjalno vrednostjo izpeljuje tudi razliko med konkretnim delom, ki proizvaja uporabne
vrednosti, in abstraktnim delom, ki proizvaja vrednost. Kot poudarja Postone, se Marx pri tem ne nanaša na dve različni vrsti dela, temveč na dva
vidika enega in istega dela, ki proizvaja blago. Medtem ko gre pri konkretnem delu za vidik koristne delovne aktivnosti, ki posreduje pri interakciji z naravo v vseh družbenih ureditvah, pa se abstraktno delo nanaša na
historično specifično posredovalno funkcijo dela v kapitalizmu.20
Večina marksističnih teoretikov je abstraktno delo pojmovala preprosto kot delo nasploh, tj. kot abstrakcijo različnih konkretnih del, kar jih je
po navadi vodilo v fiziološko pojmovanje dela, pri čemer so se nanašali na
Marxovo opredelitev človeškega dela kot produktivnega trošenja »človeških
možganov, mišic, živcev, rok itd.«. Paul Sweezy je abstraktno delo opredelil
kot delo nasploh oziroma kot tisto, kar je skupno vsaki produktivni človeški
dejavnosti.21 Toda če abstraktno delo definiramo na ta način, pridemo do
enakega nediferenciranega in transhistoričnega pojma dela, s kakršnim je
operiral Ricardo, s fiziološko koncepcijo abstraktnega dela pa se obenem
oddaljimo od dejstva, da gre pri abstraktnem delu, kot je na več mestih
poudarjal Marx, za specifično družbeno in ne biološko kategorijo.22
Če tako kot Marx potegnemo jasno ločnico med bogastvom, ki predstavlja
skupek uporabnih vrednosti, in vrednostjo, ki predstavlja družbeno obliko
bogastva v kapitalizmu, potem abstraktnega dela, ki ga Marx opredeljuje
kot substanco vrednosti, ne moremo obravnavati kot dela na splošno, saj bi
pod to kategorijo zajeli tudi vsako delo, ki proizvaja bogastvo, neodvisno od
družbene oblike, ki jo privzema.
Postone pa v nasprotju s Sweezyjem abstraktno delo obravnava kot kategorijo specifične oblike družbene soodvisnosti. Za družbo, v kateri blago
predstavlja splošno obliko produkta in vrednost splošno obliko bogastva, je značilna svojevrstna oblika družbene soodvisnosti. Ljudje v tej
družbi, tj. družbi, v kateri prevladuje kapitalistični način proizvodnje, ne potrošijo tistega, kar proizvedejo, temveč proizvajajo in izmenjujejo blaga zato, da lahko pridobijo druga blaga.23 Kot poudarja Marx:
»Da bi bili produkti blago, morajo biti izpolnjeni določeni zgodovin20 Moishe Postone, Critique and Historical Transformation, http://platypus1917.org/wp-content/uploads/readings/postonemoishe_critiquetransformation2004.pdf.
21 Paul Sweezy, v: Postone, Time, Labour, and Social Domination, str. 144.
22 Postone, Time, Labour, and Social Domination, str. 145.
23 Prav tam, str. 148.
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ski pogoji. Produkt se npr. ne sme producirati kot neposredna življenjska
potrebščina za producenta samega. Če bi dalje raziskovali, pod katerimi
pogoji privzamejo vsi ali vsaj večina produktov obliko blaga, bi ugotovili,
da se to dogaja samo na podlagi čisto specifičnega, kapitalističnega načina
proizvodnje.«24
Pri tem gre za novo obliko družbene soodvisnosti, ki postane splošna oziroma »sistemska« oblika soodvisnosti, ko delovna sila sama postane blago.
S tem objektivacija delavčevega dela postane sredstvo, s katerim so pridobljene dobrine, ki jih proizvaja nekdo drug. Produkt nekoga kot dobrina, kot
uporabna vrednost, služi nekomu drugemu, medtem ko producentu služi
kot sredstvo za pridobivanje delovnih produktov drugih.
V tem smislu je, kot ugotavlja Postone, produkt blago: produkt predstavlja uporabno vrednost za drugega in sredstvo menjave za producenta.
To pomeni, da ima delavčevo delo dvojno funkcijo: po eni strani je specifična oblika dela, ki proizvaja specifične dobrine za druge, po drugi strani
pa delo, ki neodvisno od svoje specifične vsebine služi producentu kot
sredstvo, s katerim so pridobljeni produkti drugih.25 Specifičnost producentovega dela je tako abstrahirana od produktov, ki so s tem delom pridobljeni.
Prav ta specifična posredovalna funkcija dela je po Postonu ključna razločevalna značilnost kapitalistične družbene ureditve. V družbenih ureditvah, kjer blagovna proizvodnja ni prevladujoča, na družbeno distribucijo
dela vplivajo najrazličnejše navade in običaji, odnosi osebne odvisnosti ter
zavestne odločitve. Delo se v nekapitalističnih družbah distribuira prek
udejanjenih družbenih odnosov. V družbi, kjer postane blagovna oblika
univerzalna, pa individuum produktov drugih ne pridobiva prek medija
osebnih, subjektivnih družbenih odnosov, saj delo samo, tj. delo, ki se objektivira v blagu in nazadnje v denarju, nadomesti neposredne družbene
odnose s tem, da služi kot objektivno sredstvo, s katerim so pridobljeni
produkti drugih.26 Delo samo postane temeljni nosilec posredovanja med
različnimi deli zgolj v kapitalistični družbi, in to specifično, objektivirano
abstraktno delo.
Funkcija blaga kot družbenega posrednika je neodvisna od njegove
specifične materialne oblike. Četudi je vsako blago kot uporabna vrednost
partikularno, je vsako blago kot vrednost splošno, in sicer po svoji funk24 Marx, Kapital I, str. 192.
25 Postone, Time, Labour, and Social Domination, str. 149.
26 Prav tam, str. 150.
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ciji družbenega posredovanja. Ker delo in produkti dela niso posredovani
in ne pridobivajo svojega družbenega značaja prek neposrednih družbenih
odnosov, privzamejo dvojno razsežnost: so kvalitativno specifični in obenem
imajo splošno razsežnost. Ta dvojnost zrcali dvojno naravo dela, ki je kupljeno zaradi njegove kvalitativne specifičnosti, vendar je prodano kot obče
sredstvo. Zato je delo, ki proizvaja blago, tako partikularno – kot konkretno
delo, ki proizvaja uporabne vrednosti – in splošno – kot abstraktno delo, ki
je v funkciji pridobivanja produktov drugih.27
Postone poudarja, da torej tisto, kar (abstraktno) delo naredi za splošno,
ni njegova vloga skupnega imenovalca različnih specifičnih del, temveč njegova specifična družbena funkcija. Šele kot aktivnost za kapitalizem značilnega družbenega posredovanja je delo abstrahirano od specifičnosti svojih
produktov in s tem tudi od specifičnosti svoje konkretne vsebine.28 Abstraktno delo po Marxu namreč ne postane abstraktno zaradi miselnega abstrahiranja oziroma ni utemeljeno na konceptualnem procesu abstrakcije, temveč
zaradi realnega družbenega procesa abstrakcije. Abstrakcija je stvar same
družbene prakse, za katero je značilna ravno odsotnost zavestnega procesa
abstrahiranja. Zato Marx to prakso povzame v formuli: »Tega ne vedo, toda
to delajo.«29
D E N ARN A F O RM A KOT UNI VERZ ALNA
V REDNO S T N A FORMA
Zgodovinsko specifično funkcijo dela, ki smo jo opisali v prejšnjem poglavju, lahko na manifestni ravni zagrabimo zgolj prek različnih pojavnih
oblik, v katerih je vrednost, kot proizvod abstraktnega dela, objektivirana.
Po Marxu se vrednost v svoji enostavni obliki objektivira v blagu, medtem
ko se mora kot splošna oblika nujno izraziti v denarju. »Vsakdo,« poudarja
Marx, »četudi nič drugega ne ve, ve to, da imajo vse vrste blaga neko skupno
obliko vrednosti, ki je v izredno rezkem nasprotju s pisanimi naturalnimi
oblikami njihovih uporabnih vrednosti – denarno obliko. Tu je pa treba
opraviti to, česar meščanska ekonomija ni niti poskušala, namreč pokazati
genezo te denarne oblike«.30
27 Prav tam, str. 151.
28 Prav tam, str. 152.
29 Marx, Kapital I, str. 86.
30 Prav tam, 58.
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Pri obravnavi geneze denarne oblike Marx sprva uvede shemo enostavne
oblike vrednosti: x blaga A = y blaga B, ali: 20 vatlov platna = 1 suknjič.31
Marx pri tem poudarja, da »skrivnost vsake oblike vrednosti tiči v tej enostavni obliki vrednosti«.32 Klasični ekonomisti, kot sta Smith in Ricardo, so
tovrstno menjavo obravnavali kot shemo neposredne menjave (barter), pri
čemer so predpostavljali, da so vse tržne transakcije lahko v svojem bistvu
zvedene na neposredno menjavo, medtem ko so, kot smo že pokazali, denar
obravnavali zgolj kot sredstvo, ki lajša tovrstno menjavo. Kot ugotavlja Jannis Milios, v primerjavi s klasiki Marx sheme enostavne menjave nikakor
ne obravnava kot neposredno menjavo, saj v njej nista predpostavljeni
dve blagi z vnaprejšnjima, že realiziranima, intrinzičnima vrednostma, ki
bi bili naknadno, na podlagi ekvivalence teh vrednosti zamenjani druga za
drugo.33 V Marxovi shemi enostavne vrednostne forme namreč blagi A in B
privzemata dve povsem različni vlogi: obstaja zgolj eno blago, tj. blago A, ki
se nahaja v relativni obliki vrednosti, katerega vrednost je lahko izražena le v
enotah drugega blaga, tj. blaga B, ki »funkcionira kot ekvivalent, ali nahaja
se v ekvivalentni obliki.«34 Že v enostavni vrednostni formi torej drugo blago
(B) na kvalitativno specifičnem mestu ekvivalenta opravlja vlogo mere vrednosti oziroma »denarja« za prvo blago (A). Relativna vrednost blaga A se
pri tem lahko izraža izključno v enotah ekvivalentne vrednosti blaga B.
Marx v Kapitalu iz enostavne oblike vrednosti nato prek popolne oblike
vrednosti in splošne oblike vrednosti izpelje končno, denarno obliko vrednosti.
Splošna ekvivalentna oblika vrednosti je po Marxu »oblika vrednosti sploh«,35
pri čemer se lahko določeno blago v splošni ekvivalentni obliki nahaja »samo
zato, ker in kolikor ga vse druge vrste blaga izključujejo kot ekvivalent iz svoje
srede«.36 Splošno ekvivalentno obliko in s tem funkcijo občega ekvivalenta
lahko privzame zgolj eno blago, tj. zgolj denar, medtem ko so vsa druga
blaga na mestu relativne vrednostne oblike. Marxova analiza torej za razliko od Smithove in Ricardove ne reproducira modela neposredne menjave,
saj zahteva, da je menjava posredovana z denarjem. Denar je pri Marxu
imanenten in obenem nujen element družbenih odnosov v kapitalistični
ureditvi.
31 Prav tam.
32 Prav tam.
33 John Milios, Rethinking Marx’s Value-Form, http://users.ntua.gr/jmilios/ValueFormAndAlthusser.pdf.
34 Marx, Kapital I, str. 58.
35 Prav tam, str. 81.
36 Prav tam.
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Abstraktna razsežnost blaga se mora nujno izraziti v blagu, ki opravlja
funkcijo denarja. Kot smo omenili v prejšnjem poglavju, Postone ugotavlja, da je blago po eni strani dobrina in po drugi objektivirano družbeno
posredovanje. Kot uporabna vrednost ali dobrina je blago partikularno, objektivacija specifičnega konkretnega dela, kot vrednost pa je splošno, objektivacija abstraktnega dela. Toda kot poudarja Postone, blago ne more
istočasno zadostiti obema določitvama: ne more hkrati delovati kot partikularna dobrina in kot sredstvo splošnega družbenega posredovanja.37
To pomeni, da mora splošni značaj vsakega blaga kot oblike družbenega
posredovanja pridobiti objektivni izraz, ki je ločen od partikularnih značilnosti posameznih blag. Obstoj blaga kot sredstva občega družbenega posredovanja zahteva, da le-to pridobi neodvisno materialno obliko ekvivalenta
med ostalimi blagi, ki privzamejo relativno vrednostno obliko. Kot v Očrtih
pravi Marx, sama definicija blaga kot (menjalne) vrednosti nujno pomeni,
da vrednost pridobi ločeno eksistenco v denarju, eksistenco, ki je izolirana
od eksistence produktov.38 Dimenzija vrednosti blaga se tako povnanji v
obliki enega blaga, tj. denarja, ki opravlja vlogo splošnega ekvivalenta vseh
drugih blag.39 Dvojni značaj blaga se tako povnanji in se v svoji konkretni
razsežnosti pojavlja v blagu, v abstraktni razsežnosti pa v denarju. Rezultat
tega povnanjenja pa je v tem, da se blago ne kaže kot oblika družbenega
posredovanja, temveč preprosto kot dobrina, kot stvar, ki se prenaša iz rok
v roke s pomočjo denarja. Denar se po enaki logiki ne kaže kot materializacija abstraktne, splošne razsežnosti blaga in dela, tj. kot izraz določene
oblike družbenega posredovanja, temveč kot goli instrument menjave, ki
je neodvisen od družbenih odnosov.40 Vidimo torej, da same pojavne oblike blaga, vrednosti in dela, ki se na površini kažejo vsakemu opazovalcu
kapitalističnih družbenih odnosov, porajajo iluzije o naravi blaga in denarja,
katerim so v večini primerov podlegli klasiki politične ekonomije.
Marxova delovna teorija vrednosti se razlikuje od Smithove in Ricardove
prav po kategorialni analizi oblike vrednosti, ki Marxa vodi tudi do različne
obravnave določitve velikosti vrednosti, kot je tista, s katero operirajo klasični
politični ekonomisti. Marx ni preprosto prevzel Ricardove teze, da je vrednost določena z delovnim časom, kot je trdila večina Marxovih interpretov.
37 Postone, Time, Labour, and Social Domination, str. 168.
38 Karl Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy, Pelican Books London, 1973,
str. 145.
39 Postone, Time, Labour, and Social Domination, str. 168.
40 Prav tam, str. 169.
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Ricardova opredelitev določitve vrednosti blaga z delovnim časom namreč
ne omogoča razlikovanja med delovnim časom proizvodnje specifičnega
blaga oziroma časa trošenja posamezne delovne sile na ravni posameznega
proizvodnega obrata ter družbeno potrebnim delovnim časom, tj. delovnim
časom, ki je »potreben za izdelavo kakršne koli uporabne vrednosti ob danih
družbeno normalnih proizvodnih pogojih in ob družbeno povprečni stopnji
spretnosti in intenzivnosti dela«.41
Marx v nasprotju z Ricardom poudarja, da je velikost vrednosti blaga
določena z družbeno potrebnim delovnim časom. »Samo količina družbeno
potrebnega dela ali za izdelavo kake uporabne vrednosti družbeno potrebni
delovni čas določa [...] velikost [...] vrednosti.«42 Razlika med Ricardovo in
Marxovo obravnavo velikosti vrednosti je zato, kot poudarja Patrick Murray,
prav v tem, da slednja predpostavlja denar in upošteva preprosto dejstvo, da
se vrednost lahko realizira šele v menjavi.43 To seveda ne pomeni, da vrednost nastaja v menjavi. Vrednost nastaja v proizvodnji, vendar je, kot se izrazi
Marx, v sferi proizvodnje zgolj »latentna«, medtem ko v sferi cirkulacije postane »dejanska«, ali, če uporabimo Marxovo terminologijo iz III. knjige Kapitala: individualne vrednosti se kot družbene vrednosti pojavijo v obliki tržnih
vrednosti.44 Delo, ki proizvaja vrednost, je lahko kot družbeno potrebno delo
potrjeno šele, ko se na trgu udejanja v svoji splošni ekvivalentni, tj. denarni
obliki, v kateri je izražena njegova specifična abstraktna oblika.
D E N A R KOT D RUŽB EN I P ROI ZVODNI ODNOS
Če je torej denar nujna manifestacija specifične družbene oblike dela in
bogastva v kapitalistični ureditvi, potem to pomeni, kot ugotavlja Patrick
Murray, da je vsako pojmovanje dela in produktov dela, ki ne vključuje denarja, ekvivalentno fantomskemu pojmovanju, kjer delo in bogastvo obstajata brez vsake specifične družbene oblike.45 Toda to fantomsko pojmovanje dela in bogastva producira in reproducira kapitalistična družba sama.
41 Marx, Kapital I, str. 48.
42 Prav tam.
43 Patrick Murray, »Money as Displaced Social Form«, str. 58.
44 Marx, Kapital III, str. 204. Pri tem se odpira tudi vprašanje razmerja med vrednostjo in (proizvodno)
ceno blaga (t. i. transformacijski problem), ki pa ga na tem mestu puščamo ob strani.
45 Prav tam, str. 51. Navedeno kritiko klasikov bi lahko razširili tudi na neoklasične ekonomiste, saj
si le-ti za izhodišče največkrat postavljajo Walrasov model splošnega ravnotežja, po katerem so cene
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Prav zato, ker se svojevrstne oblike dela in njegovih produktov nujno
povnanjijo v pojavnih oblikah blaga in denarja, v katerih niso neposredno
prepoznavne kot družbene, se zdi, da sta delo in bogastvo v kapitalističnem
načinu proizvodnje brez specifične družbene razsežnosti. Kapitalistični
način proizvodnje o samem sebi poraja iluzijo »proizvodnje nasploh«, iluzijo, ki zgodovinsko in družbeno specifični način proizvodnje predstavlja
kot večen, transhistoričen in s tem naraven način.
Tej iluziji je podlegel tudi Ricardo, med drugim prav zato, ker je iz analize proizvodnje izključil denar in o proizvodnji razmišljal izključno kot
o proizvodnji fizičnih produktov, neodvisno od njihove denarne oblike.
Enako napako so nato ponovili tudi najvplivnejši Ricardovi nasledniki,
denimo neoricardovec Piero Sraffa. Le-ti so ostali slepi za temeljno dejstvo,
da kapitalistično proizvodnjo motivira proizvodnja presežne vrednosti, ki
mora nujno zadobiti denarno obliko in ne more obstajati v obliki fizičnega presežka produktov.46 Pri Ricardu je vloga denarja sekundarna: denar
se pojavi šele, ko se produkti po izvršenem proizvodnem procesu prodajo
na trgu. Toda kot pokaže Marx, se proizvodni proces v kapitalizmu začne
in konča z denarjem. V kapitalistični družbi je denar tako pogoj kot smoter proizvodnje, zato tudi kategorije kapitala ni mogoče misliti brez kategorije denarja.
S tem ko Marx v Kapitalu vpelje kategorijo denarja za splošni ekvivalent,
postavlja denarno obliko tudi za osnovo kapitalske oblike. Denar je po
Marxu »prva pojavna oblika kapitala«.47 Denar ne igra zgolj vloge mere
vrednosti in občega ekvivalenta, temveč privzame specifično funkcijo, v
kateri je njegova cirkulacija »sama sebi namen«.48 Cirkulacija denarja pa
postane sama sebi namen, ko denar kroži kot kapital, ko privzame osnovno
formulo D – B – D’. Cilj tovrstnega gibanja ni nič drugega kot nenehno
ustvarjanje presežne vrednosti, izraženo v višji končni vsoti denarja.
izvedene iz neposredne menjave, kot edine oblike menjave. Tudi neoklasična ekonomija se, kot
opominja Alan Freeman, začne z umorom denarja, pri čemer je cena, ki jo plačajo za ta »ojdipski akt«,
samozaslepitev. Odsotnost kakršne koli teorije denarja tudi slednji nadomeščajo z obsežno literaturo
o izvorih denarja, ki da je bil izumljen zaradi lajšanja menjave. V kolikor namreč model splošnega
ravnotežja temelji na izključitvi denarja, mora biti slednji, tako kot pri klasikih, razložen zunanje
(gl. Alan Freeman, The psychopatology of Walrasian Marxism, http://mpra.ub.uni-muenchen.
de/1539/1/MPRA_paper_1539.pdf.).
46 Andrew Kliman, Reclaiming Marx’s »Capital«, Lexington Books, New York, 2007, str. 76.
47 Marx, Kapital I, str. 167.
48 Prav tam, str. 173.
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Marx zato kapital v prvi vrsti misli kot samouvrednotujočo se vrednost.49
Na ta način opredeljuje kapital kot družbeni odnos, medtem ko so ga
njegovi predhodniki, klasiki politične ekonomije, opredeljevali izključno kot (fizična) sredstva, ki jih poseduje kapitalist, ali kot sredstva, ki so
vpeta v proizvodnem procesu. Kapital, kot opozarja Postone, nima trdne
oblike, saj gre v prvi vrsti za kategorijo, ki izraža gibanje in ekspanzijo,
a se mora vendarle izražati v svojih pojavnih oblikah, tj. v blagu in denarju.50 Blaga, ki funkcionirajo kot kapital, so specifična: proizvajalna
sredstva (konstantni kapital) in delovna sila (variabilni kapital). Kapitalist se na trgu pojavlja kot lastnik denarja (D), s katerim kupi blaga –
proizvajalna sredstva (Ps) in delovno silo (Ds). V procesu proizvodnje (P)
so kupljena blaga produktivno konzumirana zaradi proizvodnje blag (B’),
katerih vrednost presega vrednost B. Nazadnje so blaga (B’) na trgu prodana za vsoto denarja (D’), ki presega začetno vsoto D. Marxov koncept
denarja, ki je »sam sebi namen«, oziroma denarja kot kapitala, povezuje
proces cirkulacije s proizvodnim procesom, tako da proizvodnja blag postane moment (sicer odločilni trenutek v procesu valorizacije) krogotoka
družbenega kapitala, ki se pojavlja kot: D – B (Ds + Ps) – P – B’ – D’.
Vrednost tako postane »vrednost v procesu, denar v procesu in kot taka
kapital«.51 V tem smislu Marx opozarja, da denar »predstavlja družbeni
produkcijski odnos«.52 Marx lahko misli družbeni značaj ustvarjanja
vrednosti in s tem abstraktnega dela, ki je v njej objektivirano, le, če sam
proces proizvodnje umešča oziroma vpenja v proces cirkulacije, med dva
pola, ki se oba udejanjata v denarju, v katerem se šele lahko izrazi splošna
razsežnost vrednosti. Denar zatorej ni le sredstvo, ki lajša in pospešuje
menjavo v kapitalističnem načinu proizvodnje, ampak je nujni predpogoj za kapitalistično proizvodnjo. Kot univerzalna vrednostna oblika
je tudi edina oblika, v kateri se kapital lahko reproducira kot kapital.
Ker je vrednost aktiven dejavnik v procesu samouvrednotenja, »prevzema
zdaj obliko denarja, zdaj obliko blaga, a se v spreminjanju vendar ohranja
in še povečuje, potrebuje predvsem samostojno obliko, v kateri se ugotavlja njena identiteta z njo samo. To obliko pa ima samo v denarju. Ta
je zato izhodišče in zaključna točka vsakega procesa večanja vrednosti.«53
49 Postone, Time, Labour, and Social Domination, str. 269.
50 Postone, Critique and Historical Transformation.
51 Prav tam, str. 176.
52 Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy.
53 Marx, Kapital I, str. 176.
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Sam smoter kapitalistične proizvodnje, tj. neskončna akumulacija presežne vrednosti, zato ne more biti niti mišljen niti zasledovan neodvisno od
denarja.
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U M E T N O S T IN
S T VA R NO S T

JAN BAUDOUIN DE COURTENAY
VPLIV JEZIKA NA SVETOVNI NAZOR
IN NA RAZPOLOŽENJE

PETER WEISS
IZ ŽIVLJENJA IN DEL A POLJSKEGA JEZIKOSLOVCA
JANA BAUDOUINA DE COURTENAYJA
(Spremna beseda)

MAJA MURNIK
ODER 57: Z AČETKI GLEDALIŠKIH INOVACIJ V
SPECIFIČNIH DRUŽBENOPOLITIČNIH RAZMERAH
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J A N BAUDO UIN DE COU RTENAY

V P L I V J E Z IK A NA
SV E TOV N I N AZO R
I N N A R A Z P O LO ŽENJ E
Tri predavanja v Københavnu konec maja in v začetku junija 1923
na povabilo Komiteja Raska Ørsteda1
To, da si s predavanji upam nastopiti pred učeno in izobraženo dansko publiko, je najbrž dokaz moje velike drznosti, morda celo predrznosti, saj ravno
Danska spada med tiste dežele, kjer že mnogo let srečujemo impozantno
vrsto sijajnih jezikoslovcev. Ti niso samo temeljiti in izvrstni poznavalci
predmeta, ampak nasploh revolucionarni misleci, ki so odkrili različne do
tedaj neznane poglede in zakoračili na vrh znanstvenega gibanja.
Pri meni ni nikakršnega laskanja, ampak edinole objektivno spoštovanje,
ugotovitev dejanskega stanja.
Da bi se človek torej odločil spregovoriti pred publiko, ki je navajena pouka takih mojstrov, mora biti povsem prepričan, da je sposoben prispevati
kaj res novega in upoštevanja vrednega. Če pa položim objektivno merilo
tudi na samega sebe, moram ob tem odkritosrčno priznati, da sem globoko pod ravnjo, ki mora obvezovati samostojne učene opazovalce. Moja
načitanost v jezikoslovni literaturi je bila vedno zelo majhna in zato moje
tozadevno znanje nadvse skromno.
Na nekaterih področjih znanosti sem imel bolj ali manj posrečene domisleke. Na osnovi dejanskega gradiva, ki sem ga pridobil, sem delal splošne
sklepe, domneve in vsakovrstne posplošitve, nisem pa se potrudil, da bi
jih vsestransko utemeljil in osvetlil. Začel sem to in ono, vendar pa nisem
dokončal skoraj nobenega svojega dela. Podal nisem nobene celote in za1 Objavljeno v nemščini pod naslovom Einfluss der Sprache auf Weltanschauung und Stimmung v reviji
Prace Filologiczne 14, 1929, str. 184–225. – Prevajalčevi dodatki so navedeni v oglatih oklepajih.
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dovoljil sem se samo z drobci. Z eno besedo: name je treba gledati kot na
svarilni zgled, kako se res ne sme delati.
Nakopičil sem neznansko količino raznovrstnega gradiva, njegovo obdelavo pa vedno znova odlagal, dokler nisem bil nazadnje prisiljen vseh teh
zakladov, ki sem jih zbral v času svojega celega življenja, leta 1918 pustiti v
Peterburgu, kjer so se porazgubili in bili uničeni. Nase moram gledati torej
tako rekoč kot na pokojnika. Moja znanstvena dejavnost je skoraj povsem
ohromljena, paralizirana. Storjena mi je bila velika krivica: raje bi se dal
čisto preprosto ustreliti, kakor da so me oropali vseh mojih s tolikšnim trudom zbranih zakladov.
Med temi zakladi se je znašlo tudi obilo gradiva za tokratno izbrano temo
o vplivu jezikovnega mišljenja na svetovni nazor in na razpoloženje. Tako,
kot je, po ropu, ki sem ga doživel, sem prisiljen skoraj izključno zaupati
svojemu spominu in se odpovedati pomoči svojih zapiskov.
Zato sem prepričan, da od mene ne boste izvedeli veliko novega in da
bodo moje razlage nasploh precej blede in malo spodbudne.


§ 1. Tema, ki sem jo izbral, se deli na dva dela. V prvem delu bi se rad dotaknil vpliva jezikovnega mišljenja na človeško mišljenje in na človeško
občutenje z različnih strani na splošno. Drugi del pa naj bi bil posvečen kar
se da vsestranski osvetlitvi povezave, ki verjetno obstaja med razlikovanjem
slovničnih spolov ter svetovnim nazorom in razpoloženjem posameznikov, ki so
obremenjeni s to jezikovno izroditvijo.
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I.
§ 2. Izhajam iz nedvomnega dejstva, da naše mišljenje in občutenje nikakor
ni enotno. Giblje se v različnih smereh in tokovih. Jezikovno mišljenje in
spremljajoče občutenje jasno in izrazito odstopata od preostalega mišljenja
in občutenja. Kljub temu sta v tesni zvezi in vplivata eno na drugo. Jezikovno mišljenje nastaja pod neprestanim vplivanjem zunanjega sveta, mora pa
s svoje strani vplivati na zaznavanje in prirejanje tega zunanjega sveta v naši
duševnosti. Vsak novorojenček in posameznik, ki se udeležuje družbenega
sporazumevanja s pomočjo jezika, sprejema jezikovne vtise od svojih starejših jezikovnih tovarišev in si po eni strani oblikuje svoj jezik, po drugi
strani pa je pod neprestanim vplivom zunanjega sveta. Njegovo dojemanje
tega zunanjega sveta, njegov svetovni nazor z vseh strani barvajo posebnosti
tega vcepljanega in navsezadnje vcepljenega jezika. Kaj je prvo in kaj drugo,
ali je posameznik kot jezikovni zarodek najprej podvržen vplivu zunanjega
sveta in šele pozneje vplivu jezikovnih izjav oseb, ki ga obdajajo, je precej
nebistveno in postransko vprašanje. Nekoliko spominja na vprašanje, kaj je
bilo najprej – kokoš ali jajce.
V človeškem rodu kot v zgodovinsko nastalem in jezikovno dejavnem
kolektivu se je jezik začel razvijati pod dražljaji in vplivi, ki jih je dobil od
zunanjega sveta v najširšem pomenu besede, in se je končno razvil v polni
bujnosti. Posebnosti in razlike, ki se pojavljajo v naravi okoli nas, se zrcalijo
bolj ali manj v značilnostih in razlikah našega jezikovnega mišljenja. Toda
tu kot tudi drugod velja osnovno načelo: vračati je treba milo za drago.
Če se posebnosti in razlike narave, družbene organizacije, končno našega
notranjega sveta, našega duševnega življenja zrcalijo v jeziku, se tudi jezik
znebi krivde s tem, da predstave, ki so nastale v človeški duši pod vplivom
zunanjega sveta, obarva nenavadno in prenaša svoje značilnosti in ločevanja
na mikrokozmos, ki obstaja v človeški duši.
Jezikovnemu mišljenju lasten svetovni nazor postane svetovni nazor človeka
nasploh. Razpoloženje, ki ga povzročijo besede in siceršnje jezikovne prvine,
postane človeško razpoloženje nasploh, pa naj bo to razpoloženje veselo ali
žalostno, razburjeno ali pobito, prijazno ali sovražno, naklonjeno ali nejevoljno, svečano ali vsakdanje.


§ 3. Predvsem jezik kot tak, jezikovno mišljenje kot tako, njegovo razodevanje in
oznanjanje pri govorečem in njegovo zaznavanje pri poslušajočem, vpliva,
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kot nenavadna energija, na naš jezikovni nazor. S pomočjo jezika se človek
postavlja nasproti celotnemu preostalemu živalskemu svetu. To favoriziranje
človeka v primerjavi z drugimi živalmi krepi človeku že tako vrojeno megalomanijo, človeške blodnje o veličini, prepričanje, da je človek miljenček
stvarnika, ki ga je med vsemi svojimi bitji odlikoval, mu podredil vsa druga
bitja in celo ves svet, ga naredil za predmet svoje posebne skrbi in nege,
dal mu je nalogo, da poimenuje vsa živa bitja in vse na kakršen koli način
obstajajoče. Stvarniku celo ni bilo pod častjo, da je stopil na zemljo, se utelesil
v telesni ovoj takega črvička v osebi svojega lastnega sina in se pustil za te
bedne črvičke križati. Najbrž ta megalomanija ne obvladuje vseh govorečih
bitij, vendar pa je jasno, da taka megalomanska ideja nikakor ni mogla nastati v glavah, neobremenjenih z jezikovnim mišljenjem.
Človek je druge živali ukrotil in obrzdal. Človek je znal izkoristiti tudi preostalo naravo v svoj blagor in sebi v škodo. Tedaj si je umislil, da je pravico
o tem prejel od samega stvarnika. Vsa njegova ravnanja in rovarjenja, vsa
njegova hudodelstva in zverstva naj bi stvarnik sam ne le dovolil, ampak
jih tudi blagoslovil. Kaj takega si lahko umisli le govoreče in v jezikovnih
kategorijah misleče bitje.
Sicer so v življenju tako posameznikov kot tudi različnih človeških skupin
prehodni trenutki, ko se človek čuti solidarnega s celotno živo in neživo naravo, ko bi najraje objel ves svet in je nagnjen k temu, da bi v boju z zunanjim svetom položil orožje in živel z njim v miru. K temu spada naklonjeno
in dobrodušno razpoloženje, pri čemer človek v pesniškem navdušenju
poveličuje naravo in trdi, da je začaran in očaran od njenih dražljajev.
Da bi prišel v táko slavnostno in optimistično razpoloženje, mora biti
predvsem sit in ne sme občutiti stiske. In nasploh je zadovoljitev naših osnovnih potreb najnujnejši pogoj za nastopanje v vlogi dobrega, poštenega
in plemenitega človeka. Takoj pa, ko začuti lakoto, se dobrodušnost neha
in popolnoma se uveljavi brutalni »boj za obstanek«. Dobro angelsko
razpoloženje izpuhti in človek začne obvladovati in uničevati naravo, ki nas
obdaja, da bi na ta način zadovoljil svoja poželenja. Pri tem ne prizanaša niti
našim »bližnjim«, ne le našim štirinožnim, ampak niti našim dvonožnim
in brezkrilim »bližnjim« in sotrpinom ne. To zgovorno potrjujejo primeri
ljudožerstva, ki se pojavljajo celo v naših časih.
Umor drugega človeka pri našem oddaljenem, človeku podobnem predniku, ki si je hotel lačni želodec nasititi z njegovim mesom, je bil pospremljen s skrajno prijetnimi, razburljivimi, nasladnimi občutji. In čeprav je
pozneje prenehal uživati meso ljubljenega bližnjega, so se tako ti skrajno
prijetni, razburljivi, nasladni občutki z dedovanjem razširili vse do najbolj
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oddaljenih generacij. To nam pojasnjuje, zakaj je večina ljudi pripravljena,
da tako radi ubijajo in trpinčijo druge ljudi, ne da bi s tem dosegli eno samo
neposredno egoistično korist. Veščino gojijo izključno zaradi veščine.
Lačna žival sicer lahko ubije sebi podobno žival, da bi jo pojedla, vendar
pa njeno dejanje nikoli ne bo pospremljeno z lepo zvenečimi hinavskimi
frazami. K temu hinavčenju, k temu nesramnemu izjavljanju, da človek v
imenu svobode, moči države, kulture, civilizacije, revolucije, pravičnosti,
napredka, skratka v imenu različnih lepo zvenečih gesel ubija živa bitja in
uničuje kulturne zaklade, spada zaslepljenost in ponarejevalska sla bitja,
opremljenega z jezikovnim mišljenjem, bitja, ki uteleša svoje tako imenovane ideje v besede in te spreminja v svoje malike in molohe. Maliki in
molohi pa zahtevajo žrtve in grdobije. Ali je to prednost ali zaostanek v
primerjavi z živalmi, si ne upam odločiti.


§ 4. To je bil pomen jezika kot takega, pomen jezikovnega mišljenja kot takega.
Toda poleg dejstva, da se človeški rod od vseh drugih bitij, ki živijo na
zemeljskem površju, razlikuje po govorjenju, srečamo drugo zelo pomembno dejstvo, dejstvo jezikovne različnosti, mnogojezičnost.
Pri tem človek postavlja po eni strani svoj lastni jezik, svoj materni jezik nasproti vsem drugim jezikom, po drugi strani pa povezuje to mnogojezičnost
z različnimi drugimi procesi, ki se odvijajo v naročju človeštva. Različni
človeški kolektivi, različni narodi se med seboj razlikujejo predvsem po svojih jezikih.
Vsak posameznik je postal popoln človek šele po obvladanju jezika, po
vcepitvi jezikovnega mišljenja v svojo glavo. Ni pa bilo splošno človeško
jezikovno mišljenje, ni bila splošno človeška izgovarjava, ni bilo splošno
človeško jezikovno slišanje. Človek je postal govoreči človek s pomočjo
določenega jezika, ki ga praviloma imenujemo materni jezik.
S predstavo maternega jezika se povezujejo naši spomini na prva znanja,
ki smo si jih pridobili, na čisto prvo obogatitev naše duše, na občutke, ki
so spremljali te čisto prve osvojitve našega duha. Zato je vsakomur njegov
materni jezik tako drag, zato nas prestavi v čisto posebno razpoloženje.
Če bi lahko recimo svoje cenjene poslušalce nagovoril dansko in predaval v danskem jeziku, bi gotovo ustvaril sebi nasproti posebej prijazno
razpoloženje. Žal tega ne morem. Sicer pa: da bi zbudili v navzočih, ki govorijo določen jezik, res prijazno razpoloženje, je treba ta jezik dobro govoriti
in korektno izgovarjati. Če ga govorimo in izgovarjamo slabo, tvegamo, da
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bomo smešni ali da bomo nasploh delovali neprijetno. Potem nas bodo
kvečjemu popustljivo prenašali. Kar se tiče smešnosti, upada s stopnjo
kulturne ravni. Posmehovanje iz tujca, ki določeni jezik govori slabo, kaže
določeno divjost. Duhovno prosvetljeni in posamezniki na visoki ravni se
v takih primerih ne smejijo; potrpežljivo prenašajo lomljenje in izkrivljanje
svojega jezika.
Če v tuji deželi srečaš jezikovnega tovariša, te prevzame prijeten občutek
in zajame prijazno razpoloženje, seveda pod predpostavko, da nimaš opraviti s tatom, prevarantom, goljufom, špijonom ipd. Če se pojavi tak sum,
se začneš paziti, postaneš previden. Zven maternega jezika potem spremlja
nadvse mučno razpoloženje.
Iz svojih spominov lahko navedem zanimiv pripetljaj. Pred kakimi tridesetimi leti sem se peljal s parnikom iz Benetk do Lida ali obratno. Na krovu
je bil ruski par iz Moskve, ki se je čisto prijazno pogovarjal. Nenadoma sta
na drugem parniku opazila podgano. Od mornarja sta želela izvedeti, kako
se pravi podgani po italijansko. Vendar pa sta znala italijansko zelo slabo in
mornar se z njima ni mogel sporazumeti. Da bi jima naredil uslugo, sem se
vmešal v ta neuspešni pogovor in rekel: »Krysa po italjanski topo« (‘Podgani
se po italijansko reče topo’). To je bilo dovolj, da se je ta veseli par prestavil
v mračno razpoloženje. Niti z besedo se nista zahvalila za pojasnilo, ki sem
jima ga dal, in do konca našega skupnega potovanja sta molčala, kot da bi
imela v ustih vodo. V meni sta očitno zaslutila sumljivo osebo. Ruski (in ne
le ruski) popotniki in emigranti že leta ne občutijo nikakršnega posebnega
veselja pri srečevanju z dejanskimi ali domnevnimi rojaki.
Povsem nasprotno izkušnjo pa sem dobil pri prvem obisku treh slovanskih,
tj. srbohrvaških kolonij v južni Italiji (provinca Campobasso) leta 1895, če
se dobro spominjam. Ko sem se bližal koloniji Acquaviva colle croci, sem
se srečal s tremi prebivalci te kolonije. Najprej sem jih nagovoril italijansko,
poskusil pa sem govoriti tudi srbohrvaško. Zven njihovega maternega jezika
v mojih ustih jih je spravil v nadvse prijazno in veselo razpoloženje: »Naš
brat! Naša kri!« so klicali in me skoraj objemali in poljubljali.
Pojem maternega jezika je sicer relativen. Za dejanski materni jezik lahko
imamo le lokalni idiom, natančneje rečeno: družinski idiom. Kjer lokalni
idiom zelo malo odstopa od jezika v šoli in od knjižnega jezika, se oba
pojma skoraj popolnoma prekrivata. Drugače pa, kjer je uradni jezik ali
splošno priznani nacionalni jezik prisilno ali prostovoljno vsiljevan dejansko
drugače govorečim, kot denimo v Italiji, kjer so za italijansko govorečega
ne le čisto nerazumljiva romanska, ampak tudi k drugim jezikovnim deblom pripadajoča narečja (nemški, albanski, grški, različni slovanski idiomi)
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podcenjena in jih skorajda ignorirajo in kjer edinole italijanski knjižni jezik
velja za splošno lingua madre vseh državljanov, ki pripadajo italijanski državi.
V takih razmerah se morajo svetovni nazori in razpoloženja, povezani s predstavami maternega jezika, oblikovati nenavadno.
§ 5. Če splošna jezikovna zmožnost in jezikovna dejavnost vsega človeškega rodu ni sposobna prispevati k razvoju občutka splošno človeške solidarnosti,
pa toliko bolj deluje obstoj mnogojezičnosti, nezmožnosti vzajemnega razumevanja pripadnikov različnih jezikovnih skupnosti v nasprotni smeri, tj.
v smeri sovražne skupine določenih narodov in siceršnjih človeških kolektivov. Lastni jezik, materni jezik, postavljajo nasproti vsem drugim jezikom,
in pri večini ljudi vrojeni potrebi, da bi sovražili soljudi, lahko ta primerjava
postane izvir vzajemnega sovraštva, sovražnega razpoloženja.
Drugače govoreči so obravnavani sovražno in zaničljivo. Staroindijska beseda mlecchaḥ, grška βάρβαρος, slovanska němьcь, ruska čud’, čuhonec, romanska (italijanska, furlanska) schiavo, sklaf, esclave, angleška slave – najsibo
kot neposredna poimenovanja katerega koli okrnjenega ljudstva ali kot prenesena oznaka podjarmljenih in sužnjev – so v tesni zvezi z lastno megalomanijo in s prezirljivim obravnavanjem drugače govorečih. V tem tiči svojski svetovni nazor, povezan z nenavadnim razpoloženjem.
Dandanes naj bi bilo kulturno razvito človeštvo vzvišeno nad táko nepravično in »nedemokratično« obravnavo. Predvsem si tako dovoljujem
predpostaviti, da v skandinavskih deželah sovraštvo med narodi in zaničevanje narodov srečamo redkeje kot v mnogih drugih domnevno tudi
civiliziranih deželah.
Blodnja, da se politična združitev in enotnost doseže z odstranitvijo
tujih jezikov v isti državi, ima vedno za posledico preganjanje jezikov,
posiljevanje jezikov in jezikovno denacionalizacijo. Te traparije so se dogajale od najstarejših časov. Tako imenovana svetovna zgodovina nam ponuja večinoma gnusno dramo medsebojnega preganjanja na osnovi jezikovne
različnosti. Potrditve te psihoze so ali kronične ali pa akutne in minljive.
Zaradi mešanja izrazov »država« in »nacionalnost« so v večini držav favorizirane nacionalnosti ovirale drugače govoreče in si postavljale za bolj ali
manj zavestni končni cilj popolno jezikovno denacionalizacijo teh drugače
govorečih. V Prusiji in pozneje v Nemčiji nasploh so si prizadevali za ne le
državno, ampak tudi jezikovno germanizacijo vseh pripadnikov nemškega
rajha, ki se niso čutili Nemce. Poljaki, Danci in drugi so to občutili na
lastni koži. Po priključitvi Alzacije in Lorene leta 1871 niso več dovolili niti
izveskov v francoskem jeziku, in tako se je moral na primer francoski coif161 
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feur umakniti nemškemu Friseur. Zanimivo bi bilo izvedeti, kako se zdaj,
po ponovni osvojitvi Alzacije in Lorene, obnašajo francoski domoljubi do
nemškega elementa. Ljudje so pač vedno pripravljeni vrniti milo za drago.
V Rusiji so le stežka trpeli druge, nevelikoruske jezike in z veliko vnemo,
čeprav z dvomljivim uspehom, rusificirali vse »drugače rojene« ali tujerodne,
allogenoi (inorodci). Tako je bilo na primer v nekaterih mestih in provincah
prepovedano govoriti poljsko. Nasploh je bilo v celotnem ruskem imperiju
prepovedano pisati, tiskati in se učiti litovsko, malorusko ali ukrajinsko, belorusko. Ta z jezikovno drugačnostjo povezani preganjalski bes se je pojavljal
in se pojavlja v hujši ali milejši obliki tudi v raznih drugih državah.
Na začetku zadnje [tj. prve svetovne] vojne in med njo, na začetku tega
svetovnega zločina in svetovne blaznosti in med njo, v kateri so se celo misleci in učenjaki spremenili v bedake in tepce, so v Rusiji prepovedali govoriti nemško, kot da bi bil jezik nemških mislecev, pesnikov, umetnikov
in dobrotnikov kriv, da tudi nekateri od svetovnih banditov in svetovnih
požigalcev govorijo nemško. Pri tem so pozabili, da mnogi pripadniki »prijateljskih« in nevtralnih držav, celo mnogi kot ruski podložniki za Rusijo
boreči se vojaki uporabljajo nemški jezik kot svoj materni jezik. Obenem so
tepli tiste, ki so si drznili na ulicah Berlina odpreti usta v francoskem jeziku,
v Parizu pa spet tiste, ki so si upali isto storiti v nemškem jeziku.
Od zvoka govora v ustih ogovorjenega sta marsikdaj odvisna prijazno ali
sovražno razpoloženje, prijazna ali sovražna obravnava. Med tako imenovanimi sicilijanskimi večernicami leta 1282 je italijanska beseda ciceri odločala
o življenju in smrti ljudi. Kdor je to besedo izgovoril na francoski način, so
ga takoj ubili. Židovsko izgovarjanje določenega jezika zbudi v duši protisemita sovražno razpoloženje.
Tako vidimo, da v velikanski zločinski ustanovi in v velikanski norišnici,
ki se imenuje človeštvo, vsakovrstni izrazi ksenofobije in strahu pred tujci,
ki ju zastruplja in zaslepljuje ljudomrzništvo, koreninijo v človeškem jeziku in v njegovih razvejitvah. In tu je mogoče najti nenavadno barvo jezikovno okuženega svetovnega nazora, in s tem svetovnim nazorom tesno
prepleteno razpoloženje, ki kar sope od jeze, ko izraža občutke nejevolje,
prezira, zaničevanja, sovraštva, maščevalnosti in siceršnje občutke ljubezni
do bližnjega.


§ 6. Z jezikovno določeno ksenofobijo ali strahom pred tujci je povezan jezikovni
purizem, tj. sla po iztrebljenju domnevnih tujih elementov iz lastnega jezika.
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Do določene mere je ta težnja po čiščenju jezika lahko upravičena. Pri tem
se je treba pustiti voditi čisto objektivnim, povsem jezikoslovnim motivom,
nikoli pa se ne sme pozabiti, da je treba zavreči omadeževanje duševnosti s
slepim odporom proti vsemu tujemu iz splošno človeških etičnih razlogov.
Ta strastni purizem najdemo posebej pri nekaterih manjših narodih, ki bi
radi maščevali svoj sorazmerno mali delež na področju splošno človeškega
delovanja in napredka na čisto nedolžnih tujkah svojega jezika. Tako so se
na tem bojišču izkazali različni slovanski narodi in uprizorili prave kazenske pohode proti nemočnim in vendar nadležnim manjšinam jezikovnega
mišljenja. Prizadevali so si, da bi odstranili celo take znanstvene izraze kot
fizika, kemija, aritmetika, algebra, energija, elektrika, sinus, kosinus, tangens, kotangens, tifus, difteritis ... in jih nadomestili s klenimi domačimi
besedami. Prizaneseno ni bilo niti Karlu Velikemu in Frideriku Velikemu.
V domačih priročnikih splošne zgodovine figurirata kot Dragutin Veliki
in Miroslav Veliki. Pri tem jim marsikdaj spodleti, in to ravno z lastnega
stališča. Podtaknejo domače telo, obdržijo pa tujo dušo, tj. tuje semantične
asociacije. Da bi razumeli take z domoljubno vnemo skovane besede in
izraze, jih je treba predvsem prevesti v tuje jezike, iz katerih baje izvirajo.
Potem ko so se Romuni zavedeli tega, da so potomci svetovnih vladarjev
in svetovnih osvajalcev ter najbližji sorodniki takih odličnih narodov, kot
so Italijani, Francozi in Španci, so sklenili, da bodo dali svojemu jeziku
izključno romansko podobo, in brez usmiljenja so pregnali vse tuje, v prvi
vrsti vse slovansko.
Po bleščečih zmagah v letih 1870–1871 so se imeli Nemci za najmogočnejši
narod, ki se ne boji nikogar razen Boga, in zajela jih je nacionalistična vrtoglavica. Žal je šla ta politična moč z roko v roki s pojemanjem duhovne
in z naraščanjem bedaštva. In nenadoma je začela razsajati puristična kuga,
ki naj bi med Nemci in preostalim civiliziranim svetom postavila neke vrste
kitajski zid. Seveda ta nalezljiva bolezen le ni prizadela vseh Nemcev, tisti, ki
so ostali zdravi, pa so se znašli v zanemarljivi manjšini.
To ksenofobno obarvano jezikovno zakotno domoljubje v časih duhovnega
in etičnega propada in podivjanosti narašča. Vse prepogosto se dogaja, da so
državna oblast in duhovne veličine drug do drugega v obrnjenem razmerju.
Pri tem nikogar ne skrbi za to, da taka puristična operacija pomeni tako
rekoč ponaredbo zgodovine. Izbrisali bi radi vse sledi vpliva tujih jezikov
na našega lastnega. Tak protizgodovinski fanatizem spominja na silne mahinacije, ki se pojavljajo pri preimenovanju krajev, ulic in celo ljudi, in sicer odvisno od tega, kateri narod in katera stranka v danem trenutku dobi
premoč.
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Večja ali manjša napetost jezikovne ksenofobije ali strahu pred tujim je
včasih odvisna od nenavadnega oblikovanja statističnih in siceršnjih razmer
med različnojezičnimi elementi danega jezika.
V angleščini sta dva glavna elementa tega jezika [germanski in romanski]
skorajda v ravnotežju. Kljub temu: če bi nacionalna zavest pripeljala Angleže
tako daleč, da bi se opredelili izključno za germansko jezikovno deblo in začeli
gledati na vse romansko kot na tuje, bi se lahko prepustili tudi nacionalistični
ksenofobni utvari in se potrudili, da se znebijo nadležnih romanskih in
siceršnjih tujk svojega jezika. Lahko bi si predstavljali tudi nasprotni primer.
Na srečo tvorijo angleško govoreči Angleži in Američani v jezikovno-nacionalnem smislu nekaj posebnega. Anglosaksonščina pač izhaja predvsem iz
germanskega vira, vendar se je razvila v posebno, mogočno celoto. Nenavadni nacionalizem in imperializem obeh vej anglosaške skupnosti je daleč
stran od zakotnega domoljubja in nosi prej obeležja univerzalizma.
Nekaj takega je bilo, kot se zdi, značilno za rimski imperializem. V rimskem panteonu je bilo dovolj prostora tudi za tuje nacionalne bogove.
Ne pustim si očitati, da sem častilec rimskega in angleškega goltajočega
besa. Želim le ugotoviti dejansko plat in govorim edinole o nenavadni toleranci v jezikovnem pogledu, ki je povezana s tem goltajočim besom.
Razmišljajoči Anglež je vzvišen nad takimi malenkostnimi purističnimi
poskusi in zvest geslu time is money noče izgubljati časa, da bi večal nesporazume in prekinjal zgodovinsko kontinuiteto.
V nasprotju z jezikovnim šovinizmom in nacionalno izključnostjo je včasih
mogoče opaziti tako rekoč jezikovno gostoljubje. Tuje prišleke ne le tolerirajo in jih obravnavajo enakovredno, temveč jim dajo celo privilegije. In tudi
ni mogoče zanikati, da je lahko táko zavestno in večinoma nezavedno gostoljubje zadevnemu jeziku v korist. Nekatere izposojenke omogočajo niansiranje pojmov in predstav, povezanih z jezikovnimi podobami. Navedem
lahko le korist, ki jo je imel francoski jezik z latinskimi izposojenkami ali pa
ruski jezik s cerkvenoslovanskimi.


§ 7. Zgoraj opaženo se nanaša na nekatere z večjezičnostjo povezane manifestacije
nenavadnega svetovnega nazora in razpoloženja. S tem pa vse možnosti take
povezave seveda še zdaleč niso izčrpane.
Omenjam še učenje tujih jezikov, ki s tem prav tako postanejo lastni.
Z vsakim na novo naučenim jezikom se razširi naše duhovno obzorje. Z vsakim
tudi le delno osvojenim jezikom se povezujejo spomini na pridobitev novih
164 

B O REC 690–693
REV IJA Z A ZGO DOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJI ŽEVNO ST

vednosti, na širjenje duhovnega obzorja, na izpopolnitev svetovnega nazora,
na plemenitenje moralnih (etičnih) nagnjenj. Gotovo lahko z vsakim novim
jezikom v glavo zaidejo tudi nova umazanija in nove življenjske nizkotnosti;
vendar pa se kvantitativno umikajo tistim dobrim, vzvišenim in plemenitim, kar je kot posledica spoprijateljitve z do zdaj tujim jezikom obogatilo
našo dušo.
Z vsakim novim jezikom dobi človek tako rekoč novo dušo. Iz svoje izkušnje lahko to potrdim, čeprav praktično obvladam le majhno število jezikov. Kako se je v tem pogledu počutil znameniti kardinal Mezzofanti, lahko
le domnevamo. Lahko pa se sklicujem na osebno znanstvo z doktorjem Sauerweinom, ki ni bil nadarjen nič manj kot Mezzofanti. Ta resnični jezikovni
virtuoz je razumel približno 200 jezikov in je tekoče govoril približno 50 do
60 jezikov, v katerih je bil tudi literarno dejaven. Zagotovil mi je, da se čuti
solidarnega z vsako jezikovno skupnostjo, katere jezik si je vsadil v glavo. In
res je imel fino razumevanje za nacionalne težnje in ideale vseh teh narodov,
vneto se je boril za njihove nacionalne pravice, jemal jih je v bran pred vsemi
zatiralci. Po rodu in po nacionalni pripadnosti Nemec zato ni nič manj
nastopal kot zagovornik nacionalnih pravic nemških narodnih manjšin, tj.
Vendov ali lužiških Srbov na Saškem in v Brandenburgu, Dancev v Schleswigu, Poljakov v Poznanju, Šleziji in Prusiji, Litovcev v Vzhodni Prusiji,
Francozov v Alzaciji in Loreni.
In nasploh bi moral pravzaprav vsak poznavalec več jezikov postati miroljuben posrednik med živimi nosilci teh jezikov. Žal se to dogaja zelo redko. Znanje več jezikov sploh ni ovira, da zadevni tega znanja ne bi uporabili
v obojestransko škodo sosedskih in enega ob drugem živečih narodov in da
si namesto za pomiritev in spravo ne bi prizadevali ravno za netenje medsebojnega sovraštva in sle po iztrebljenju. Ne samo v državi, ampak celo v
glavi posameznika se jezikovni mir umika zagrizenemu jezikovnemu boju.


§ 8. Jezikovna raznovrstnost nasploh je povezana z jezikovnim nazorom in
razpoloženjem tudi v tem smislu, da velja za sredstvo spoštovanja stopnje izobrazbe in socialnega položaja tako posameznikov kot tudi celotnih človeških
kolektivov. Saj menda vendar obstajajo imenitni in navadni jeziki, jeziki
izobražencev in učenjakov na eni strani in jeziki navadnih ljudi na drugi.
V staroindijski literaturi je bila razlika med sanskrtom in prakrtom izrabljena za to, da bi jezikovno poudarili razliko med na eni strani moškimi iz
privilegiranih kast duhovnikov in vitezov ter na drugi strani ženskami celo
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teh, privilegiranih razredov in moških predstavnikov preostalih socialno zapostavljenih kast.
Znana je tudi razlika, ki je značilna za socialni položaj in stopnjo izobrazbe, med lingua nostra [našim jezikom] in linguae vulgares [ljudskimi jeziki].
V drugih časih so pripadniki različnih evropskih narodov, celo Nemcev,
lahko spadali med izobražene le, če so govorili francosko. Razlika med rabo
italijanskega jezika v Italiji in običajnih lokalnih narečij spada v isto kategorijo. Celo najgorečnejši domoljubi in borci za nacionalne pravice posameznih
slovanskih narodov Avstrije so uporabljali v skupnem občevanju med seboj
in z drugimi izobraženimi rojaki nemški jezik, ker je ravno nemški jezik
imel pečat odličnosti.
V nekdanjih baltskih provincah Rusije je veljal nemški jezik za znak
izobraženosti in socialnega favoriziranja, medtem ko sta letonski in estonski jezik veljala za jezika kmetov in mestnega proletariata. Vladajoči Nemci
so cenili nemški jezik tako zelo, da so imeli navadne ljudi za nevredne, da
bi postali vešči tega žlahtnega jezika. Zato so imeli za Letonce in Estonce
čisto letonske in estonske šole in so imeli te svoje podložnike za nevredne
germanizacije.


§ 9. Z vprašanjem jezikovno določenega svetovnega nazora in razpoloženja je
povezano tudi razlikovanje različnih slogov govorjenja in pisanja. Sorazmerna
skrbnost in nemarnost, težnja k časovni gospodarnosti in gospodarnosti z
močmi, nenavadni egoizem in altruizem, ki se pojavljata ob tem, boj za jasnost in preglednost, pa najsibo na čisto fonetičnem oziroma grafičnem pogledu ali pa glede na vsebino govorjenega – vse to so dejavniki jezikovnega
občevanja in jezikovne zgodovine, katerih pomena ne smemo podcenjevati.
Šola, prižnica, kateder, agitatorski govori na ljudskih zborovanjih zbujajo
praznično razpoloženje, ki se dviga nad vsakdanje življenje, in delujejo v
jezikovni zgodovini konzervativno, medtem ko puščajo nemarno govorjenje
v družinskem krogu in v vsakdanjem življenju naše razpoloženje na nižji
ravni, vendar pa pospešujejo zgodovinske jezikovne spremembe.
Sploh ni treba, da je napeto, nenavadno razpoloženje odvisno od vsebine
govorjenega in slišanega. Slovnična ali aritmetična pravila, celo čisti nesmisel
brez vsakršnega pomena nas lahko, če so izgovorjeni patetično in ganljivo,
prestavijo v patetično, ganljivo, junaško razpoloženje. Tako mogočno je tudi
čisto akustično delovanje slišanega.
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§ 10. Čisto akustično se pravzaprav nahaja zunaj strogega jezikovnega mišljenja.
Eno poleg drugega imamo nenavadno jezikovno znanje, ki poleg drugih vrst
znanja, poleg znanstvenega, analitičnega mišljenja in poleg umetniškega,
artističnega ponazarjalnega znanja, nastaja in deluje v naši psihi. V tem jezikovnem znanju se zrcali človeški egocentrizem, zrcali se človeška megalomanija. Jezik je v središču, v centru našega duhovnega življenja. Vse postaja jezikovno. Z jezikovnimi tvorbami se vse drugo zatemni. Svet obstaja v človeški
duši kot slovar ali celo kot mnogi različnojezični slovarji.
Nekritična svetovna zgodovina je pisana z besedami in povzroča temu ustrezen svetovni nazor in razpoloženje. Še toliko bolj besede zamenjujejo pojme pri verouku, v katekizmih in v tako imenovani sveti zgodovini. Za posledico dobimo sovraštvo med ljudmi in na nasprotni strani temu ustrezno
razpoloženje ljubega bližnjega.
Kolikokrat moramo prisostvovati ostrim diskusijam, kjer posplošeno
poveličujejo ali obsojajo cele narode ali siceršnje kolektive ljudi, Žide,
Nemce, Ruse, Angleže, Francoze, ne da bi jim bilo treba odgovarjati, ker
dejansko čvekajo nesmisle. Uporabljeni silogizmi so sicer neoporečni, vendar so njihove premise nesmiselne. Človek s tem izraža jezikovno določen
napačni svetovni nazor in zaide v niti malo ne hvalevredno razpoloženje.
Ko se je neki mladi nefrancoski učenjak, ki ni znal govoriti francosko
neoporečno, zaradi tega pri [Louisu] Pasteurju, če se ne motim, opravičil,
mu je ta pripomnil: »Monsieur, parmi les gens de science il n’y a pas des mots,
il y a des idées.« [‘Gospod, med znanstveniki ni besed – so ideje.’] Žal je
bila ta Pasteurjeva pripomba preoptimistična. Že ne glede na to, da »ravno
kjer manjkajo pojmi, se pravočasno pojavi beseda« (Mefisto v Goethejevem
»Faustu« 1, verza 1995–1996), moramo celo najčistejše, najbolj abstraktne
ideje zamenjati v besede, da bi jih lahko sporočili soljudem in jim jih naredili dostopne. Kot se je mitičnemu Midasu vse, česar se je dotaknil, spremenilo v zlato, tako se mora tisto, kar si človek misli, v družbenem stiku
zateči v jezik. Prav tako se morajo najbolj abstraktne in najsijajnejše zamisli
višje matematike navsezadnje izraziti s čisto navadnimi števili, in ta navadna
števila se povezujejo z besedami, ki jim ustrezajo.
§ 11. Jezikovno znanje podpira in krepi dualizem, ki je lasten našemu svetovnemu
nazoru, delitev sveta na snov in duha, hipotezo o duši, ki je neodvisna od
telesa, o duši, ki se utelesi v telo in ki se lahko od njega loči, da bi obstajala
naprej. V naši notranjosti vladajoče in zunanja, minljiva lupina. Zelo po167 
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gosta se nejasna predstava duha in duše miselno povezuje s predstavo sapice,
vetra. Latinski besedi animus, anima [duša, duh, sapa, veter] sta pač sorodni
z grško ἄνεμος. In spiritus flat ubi vult [Sveto pismo, Evangelij po Janezu
3,8: ‘Veter veje, koder hoče’]. Temu ustrezno so v mnogih jezikih izrazi za
»duh« in »duša« ([rus.] duh, duša) iz istega korena, tako kot tisti za »dih«,
»dihati« [nem. Atem, atmen]. Koeficient pomembnosti trenutka, v katerem
umirajoči človek zadnjikrat izdihne, igra pri tem izjemno vlogo.
§ 12. Na človeškem egocentrizmu temelječe pojmovanje sveta v obliki besednih
vrst kot projekcij naše osebe v zunanji svet daje nenavadno barvo našemu
svetovnemu nazoru nasploh. Predstava substance in občutje substance,
predstava značilnosti in občutje značilnosti ali predstava lastnosti in občutje
lastnosti, predstava delovanja, nastajanja in dogajanja ter predstava delovanja, nastajanja in dogajanja – vse to se zrcali v našem jezikovnem znanju in to
jezikovno znanje vse to spodbuja in krepi.
V objektivni zunajčloveški dejanskosti si nikakor ni mogoče predstavljati
sedanjosti, tempus praesens. Zaradi egocentrizma pa je ta predstava sedanjosti
prodrla v jezikovno mišljenje in formalno stopila na vrh sistema glagolskih
oblik. Tako se tempus praesens čedalje bolj širi in postaja tempus aeternum, s
širjenjem preteklosti in prihodnosti.
Jezikovna raba pomožnih glagolov na način [nemško] will (angleško will,
dansko vil) [hoče(m), bo(m)], soll (angleško shall, dansko skal) [naj], muß
[mora(m)], darf [sme(m)] ... je v zvezi z megalomansko domišljijo človeka,
da lahko določa prihodnost po svoji volji ali da vpliva nanjo s svojim
občutkom dolžnosti.
§ 13. K egocentrizmu nagnjeni človek uporablja dele svojega telesa za merjenje
fizičnega sveta in vnaša ta postopek v jezikovne izraze: palec, laket, čevelj
[nemško Fuß, noga], seženj, prgišče [pest, ščepec] ipd. Različni številski sistemi so nastali kot rezultat štetja prstov na naših rokah in nogah. Le desetim
prstom naših obeh rok se imamo zahvaliti, da slavimo obletnice in da nas
konec enega in začetek drugega stoletja prestavi v slavnostno in grozljivo
razpoloženje.
Domnevamo lahko, da različnost oblikoslovne zgradbe jezikov ni brez
določenega vpliva na svetovni nazor nosilcev teh jezikov. V nekaterih jezikih
se pojavlja kot nespremenljiva celota že beseda, medtem ko v drugih jezikih
celo stavek, glede na zaporedje njegovih sestavin, velja za nekaj trdnega in
nespremenljivega, čisto neodvisno od razpoloženja govorca in od vsakokratnega poudarka posameznih besed.
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§ 14. Različnost v nagovoru pri jezikovnem sporazumevanju, sorazmerna preprostost ali zamudnost v načinu tega nagovora je lahko do določene stopnje
povezana s stopnjo demokratičnega občutja državljanske enakosti ali aristokratskega občutenja državljanske neenakosti. Omenimo le staroindijski,
grški, rimski, turški ipd. »ti«, za druga ljudstva značilni »vi«, potem nagovor
v tretji osebi, najsi bo v ednini ali v množini, rabo posebej izbranih vljudnostnih izrazov, kot so »gospod«, »vaša visokost«, staroindijsko bhavan ...,
italijansko signoria vostra, špansko usted, poljsko pan, waszmość ipd. ..., v
novih časih, pod vplivom socialnih razrednih nasprotij, »državljan«, »citoyen«, »tovariš« ipd. ... – vse to daje družbenemu sporazumevanju določeno
gibkost ali togost, kar lahko ima do določene stopnje za posledico tudi spremembe v razpoloženju.
Omenimo tudi različne načine majestetične množine in različna ogovarjanja božanstev, najsi bo s »ti« ali z »vi«.


§ 15. Ker so ravno z besednimi celotami asociirane zunajjezikovne predstave, pomenske predstave, delajo mnoge besede posebno močan vtis in povzročajo
posebno razburljivo razpoloženje. Molitveni obrazci, kletvice, blagoslovi,
uroki, zarotitve ... – eni od njih pomirjajo, drugi razburjajo, nekateri nas
napolnijo z radostjo, drugi spet s strahom in grozo.
Obstaja tudi izrecni besedni fanatizem. V imenu posebno zvenečih besed
so bile prelite reke krvi, uničeno je bilo neznansko veliko kulturnih zakladov, povzročena je bila brezmejna beda. Guliverjevi Liliputanci so bojevali
dolgotrajne vojne, da bi odločili, ali je treba jajce ubiti na koničastem ali
na topem delu. Mnoge naše vojne se vojskujejo pod enako pomembnimi
gesli. Ob tem ko slišijo nekatera imena, denimo »goj«, »žid«, »heretik«,
»prostozidar«, »brezbožnež«, »nihilist«, »socialist«, »komunist«, »boljševik«,
»buržuj« ..., zaidejo nekateri bedasti, vendar pa vročekrvni posamezniki v
sovražno razpoloženje in pod vplivom tega razpoloženja daljnosežno sklepajo ne samo v smer mišljenja in govorjenja, ampak tudi v smer delovanja, s
tem ko si prizadevajo iztrebiti in uničiti take sovražnike človeškega rodu ali
lastne stranke.
Določene besede ne delujejo le na z jezikom obdarjene ljudi, ampak na
nekatere živali. Tako na primer se manjši psi pri tem, ko zaslišijo ime večjega
psa, ki ga sovražijo, razburijo, pokažejo strah in na vso moč lajajo. Beseda
torej deluje ne le na človeško razumevajoče ljudi, ampak tudi na štirinožno
bitje, če mu ton slišanega prikliče spomin na sovražnika.
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§ 16. Moč besede je tako velika, da je »beseda meso postala in med nami prebivala« [Sveto pismo, Evangelij po Janezu 1,14]. Beseda duhovnika, ki opravlja
službo božjo, spremeni kos kruha ali hostijo v telo in kri Boga (Kristusa). In
po katoliškem nauku je duhovnik, ki opravlja mašo, mogočnejši od samega
Boga; kajti ko kliče Boga, mu Bog ne sme odreči in se mora utelesiti v za to
določeno hostijo.
Moč govora, moč besede je izrecno priznana tudi v starih rigvedskih himnah. Beseda molitve je enaka živi žrtvi. Besede imajo vrednost. Kos papirja
postane zlato ali pa vsaj srebro.


§ 17. Kot je znano, imamo v vsakem naravnem jeziku pravila in izjeme, tj. tipične
skupine in posamezna odstopanja. To razliko lahko razložimo historično
(zgodovinsko). Tako imenovane izjeme so ali preostanki (survivals) nekdanjih tipičnih skupin ali pa, čeprav veliko redkeje, znanilci prihodnosti. Take
posamezne oblike ali oblike, ki se le zelo slabo dajo zbrati v skupine, kot na
primer osebni zaimki, zelo pogosto rabljeni samostalniki, glagoli ipd., tvorijo tako rekoč telesno stražo človeškega jaza, s tem ko ga postavijo nasproti
tipom jezikovnega mišljenja, ki so razvrščeni po vrstah in skupinah.
V tako imenovanih fleksijskih jezikih se združujejo posamezne glasoslovno-oblikoslovne sestavine z več formalnimi predstavami hkrati.
Ena in ista končnica se povezuje hkrati s predstavo določenega sklona,
določenega števila in ob tem še določenega spola. Po drugi strani pa se
določene končnice spreminjajo z njihovimi sopomenskimi enakovrednimi
sestavinami. Vse to povzroča če že ne kaosa, pa vsaj zmedenost, ki je zelo
oddaljena od jezikovne treznosti. Resnična treznost nam ponuja strogo
izpeljano aglutinacijo. Ta treznost se še krepi s tem, da je po eni strani tako
imenovanim aglutinacijskim jezikom predstava slovničnega spola tuja, po
drugi strani pa se vsi njihovi formalni eksponenti nahajajo le na eni strani
korena, ali pred korenom ali za njim, kar je zdaleč najpogosteje. Jezikovni pozornosti se torej ni treba raztresati, medtem ko mora pri pregibanju
naša pozornost delovati v tri smeri: usmerja se na konec besede (končnice),
na začetek besede (predpona) in končno na sredo korena (psihofonetične,
morfologizirane alternacije).
Jasno je torej, da aglutinacijski jeziki omogočajo veliko treznejši svetovni
nazor kot fleksijski jeziki. S treznim svetovnim nazorom je povezan miren,
pomirjajoč svetovni nazor, z zmedenim pa vznemirjajoče razpoloženje,
razpoloženje nezadovoljstva.
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§ 18. Tako imenovane umetne svetovne jezike so hoteli rešiti te zmedenosti in
nezadovoljstva; zato najvidnejši umetni jeziki (esperanto, ido ipd.) veliko
bolj spominjajo na aglutinacijske kot na fleksijske jezike.
Iznajditelji in izpopolnjevalci umetnih svetovnih jezikov si prizadevajo
tudi za to, da bi se izognili homonimnosti in sinonimnosti, ki je značilna za
vse naravne jezike, in da bi mnogopomenskost, ki moti neposredno razumevanje, nadomestili z dosledno enoumnostjo.
Kolikor več homonimnosti in sinonimnosti je v določenem jeziku, toliko bolj je človek prisiljen urejati točen pomen jezikovnih elementov s
pomočjo sobesedila, najsibo skladenjskega, vrstnega konteksta, najsibo
paradigmatičnega konteksta, konteksta skupin. Pri tem je treba stalno biti
tako rekoč à la qui vive [na preži]. Imamo mnoge enako glaseče se in enako pisane besede, imamo mnoge glasovno in grafično identične morfeme
(oblikoslovne sestavine), ki se povezujejo z zelo različnimi semantičnimi in
morfološkimi predstavami.
Iz nemščine lahko na slepo navedem: weiß, stand, sein, meine, füllen ... los |
loos, mehr | Meer ...
Kolikor dalj obstaja kak jezik, toliko več takih homonimov in ob tem
sinonimov ima.
V angleščini se izredno poveča število homonimov zato, ker lahko mnogi
enako glaseči se fonetično in enako pisani grafični kompleksi, kakor pač nanese, fungirajo kot glagoli ali kot imena (samostalniki in pridevniki). Prefigirani to ali osebni zaimek jim da glagolski značaj, medtem ko jih prefigirani
the ali a, an označi za samostalnik (O. Jespersen, Growth and Structure [of
English Language], § 163–171).


§ 19. Nekatere posebnosti jezikovnega mišljenja in njegovega razodetja in njegovega obnašanja so v zvezi s kvantitativnim mišljenjem, tj. tistim mišljenjem,
ki mu dolgujemo matematiko in vse tiste veje znanosti, ki se ukvarjajo s
pojmovanjem in raziskovanjem pojavov, ki so povezani s prostorskimi in
časovnimi kategorijami, z razsežnostmi in s fizičnim časom. Uporabo kvantitativnega mišljenja v jezikovnem mišljenju najdemo v fonetiki, v morfologiji, v semantiki.
V fonetiki ali glasoslovju spada sem vse tisto, kar ima opraviti s kvantiteto
zloga, s poudarkom, z naglasom, z intonacijo, s številom zlogov v besedi itd.
V morfologiji nosijo poseben kvantitativni značaj formalne razlike manjšalnic, večalnic, oznake števila v sklanjatvi, razlikovanje kolektivov, stopnje171 
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vanje pridevnikov, posebna sklanjatev števnikov, ki se v nekaterih jezikih, denimo v zdajšnjem poljskem jeziku, razlikujejo od drugih sklanjatvenih razredov ter oznaka trajanja in ponavljanja dejanja na glagolskem
področju.
Tudi vprašanja, povezana s sestavo in zaporedjem sintagme, tj. besede kot
elementi stavka, in morfemov kot elementov cele besede, se lahko uvrstijo
pod pojem kvantitativnega mišljenja.





§ 20. V prvem predavanju sem govoril o zvezi med svetovnim nazorom in jezikom
v značilnem pomenu besede, tj. s fonetično-akustičnim jezikom. Toda poleg
fonetično-akustičnega jezika, tj. poleg jezika v dejanskem pomenu besede,
imamo kot rezultat kulturnega življenja grafično-optični jezik, tj. pisavo,
pismenost.
Pisava lahko do določene mere prav tako vpliva na svetovni nazor, na usposobljenost in razpoloženje pišočega in beročega človeka, kar je podobno vplivu, ki ga lahko v toliko smereh opazujemo v govorjenem in slišanem jeziku.
Nakažimo le razliko v psihi pismenega, tj. pišočega in beročega, in nepismenega.
Naučitev pisave slabi spomin na področju akustično slišanega in akustično
prenesenega. Spomin pismenega ne bi bil nikoli sposoben zagotoviti
izročila tako dolgih izdelkov ljudskega epa samo s pomočjo sluha, kot so na
primer ruske biline (čeprav jih imajo, po raziskavah [Stanisława Walentyja]
Rożnieckega, za poslovanjenje skandinavskih sag) ali srbske junaške pesmi.
Spomin pismenega pojema in ne more shajati brez pomoči pisanja in branja.
Potem je objektivizacija jezikovnih tvorb, tj. jezikovno mišljenega in govorjenega, pri nepismenih drugačna kot pri pišočih. Sam na primer spadam med pismene, in če si kaj jezikovno zamišljenega želim predstavljati
v fizičnem svetu, vidim to pred svojimi očmi v obliki zapisanih besed in
fraz. Kako sem si to predstavljal v svojem otroštvu, še preden sem se naučil
pisati, se ne morem več spomniti. Po vsej verjetnosti v tej smeri nisem delal
poskusov.
V zvezi s tem vprašanjem naj opozorim še na to, da so halucinacije obrazov zelo navadni pojavi, medtem ko se slušne halucinacije pojavljajo veliko
redkeje.
§ 21. Kar se tiče siceršnjega vpliva pisave na naš svetovni nazor in razpoloženje, je
treba razlikovati predvsem dve vrsti pisave, ki je običajna pri različnih narodih:
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1. pisava, ki je v bolj ali manj notranji zvezi s fonetično-akustično platjo jezika,
2. pisava, ki se neposredno povezuje z zunajjezikovnimi predstavami, s predstavami zunanjega sveta.
Vpliv te, druge vrste pisave, vpliv ideografije, vpliv egipčanskih hieroglifov, kitajske pisave ipd., na človeško psiho mora potekati drugače kot vpliv
takih alfabetov, kot so bili in so običajni pri večini ljudstev.
Vsako ideografsko pisavo se pravzaprav da brati v vsakem poljubnem
jeziku, medtem ko mora naša navadna pisava spraviti v gibanje predvsem
določeno fonetično-akustično mišljenje.
§ 22. Najpreprostejše sestavine pisnega jezika sploh ne ustrezajo najpreprostejšim
sestavinam glasovnega jezika. Kot najpreprostejše pisne sestavine se pojavljajo praviloma grafemi, tj. predstave črk ali celo predstave zlogov, medtem
ko se da njim na splošno ustrezne foneme, tj. glasovne predstave, razstaviti
na še manjše fonetične in akustične psihično določene sestavine. Črka ali
črkovni kompleks tvori v razmerju do fonetično-akustičnega jezikovnega
sveta nedeljivo enoto, ki se kot taka povezuje z vsako fonetično-akustično
sestavino fonema in z enotno celoto tega fonema.
V pravopisu naših knjižnih jezikov sta uporabljeni dve načeli:
1. fonemografija,
2. morfemografija.
Fonemografija pomeni enostranski izključno fonetični pisni način, ne
glede na razstavitev stavka na sintagme ali skladenjske sestavine in besede
na morfeme, tj. morfološke elemente. Pri morfemografiji pa je upoštevana
psihična sorodnost, tj. podobnostna povezljivost stavka z drugimi stavki in
besede z drugimi besedami.
Slovnično uravnan (normiran) način pisanja staroindijskega jezika nam
ponuja klasični način enostranske fonemografije. V rigvedskih besedilih imamo poleg tega, fonemografičnega načina pisanja, tj. poleg sanhitskega besedila, sosednji besedni komentar, padsko besedilo, ker so nekatere besede
iz stavka in posamezne sestavine izločene iz kompozita, skoraj na evropski
način, in so pisane kot posebne celote. Tu imamo le uporabo sintagmografije, medtem ko ostaja pri pisanju neupoštevana dejanska morfemografija
v ožjem smislu besede, tj. razdelitev besede na etimološko ugotovljive morfeme. Staroindijskemu pravopisu so čisto tuja taka pisanja kot na primer
nemško schreibt (z b, zaradi schreiben), gestrebt (z b, zaradi streben), ragt (z g,
zaradi ragen), Tod (z d, zaradi Todes), Sieb (z b, zaradi Siebe) ..., poleg Stock (s
ck, zaradi Stockes), Lump (s p, zaradi Lumpes), steckt (s ck, zaradi stecken) ...,
poljsko sad (z d, zaradi sadu), róg (z g, zaradi rogu), grób (z b, zaradi grobu) ...,
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poleg kot (s t, zaradi kota), rok (s k, zaradi roku), chłop (s p, zaradi chłopa) ...
Znotraj besede vlada edino in samo brezobzirna fonemografija.
Enostransko fonemografijo srečamo v starocerkvenoslovanski pisavi, čeprav ni izvedena tako dosledno.
§ 23. Enostransko uporabljeno fonemografsko pisanje se ujema s privajenostjo
našega mišljenja monizmu in monoprincipizmu, medtem ko se v rabi morfemografije poleg fonemografije zrcali tendenca po izvedbi dualizma ali celo
poliprincipizma.
Pravopisni poliprincipizem srečamo predvsem v pisavnosti tistih narodov,
katerih pravopis (ortografija) izvira iz starejših časov in je bil prilagojen
tujejezičnim načinom pisanja, medtem ko se je njihova fonetično-akustična
plat postopno zelo močno spremenila.
Tako je denimo v francoskem pravopisu, najbolj pa je pravopisni poliprincipizem napredoval v angleškem pisanem jeziku. Tu imamo poleg
neobhodne rabe načela fonemografije in precej slabe morfemografije z
določeno sintagmografijo nenehno pojavljajoče se spomine na preteklost
jezika, na nič več ohranjeno, ampak preteklo, najsibo v staroangleškem
jeziku samem, najsibo v tujih jezikih, ki so vplivali na angleški jezik. Tako
kot v kaki državi za začasno bivajoče tujce uvedejo posebne osebne dokumente, da bi jih ločili od domačinov, prav tako pišejo s posebno pisavo tiste
besede, ki jih imajo Angleži za tujke ali izposojenke. Za to služi na primer
razlikovanje črk k in c, različna izgovarjava zvez gi, ge itd. Žigosanje dejanskih ali le dozdevnih jezikovnih prišlekov z le zanje določenim načinom
pisanja se najde tudi kje drugje (npr. v francoskem, nemškem, češkem,
poljskem pravopisu), vendar pa ni nikjer uporabljeno v tolikšni meri kot
ravno pri Angležih.
Sicer morata pri branju angleško pisanih (in natisnjenih) besedil, če povezujemo predstave videnega z zunajjezikovnimi, tj. s pomenskimi predstavami, hkrati delati oba naša intelektualna čuta. Zunajjezikovne predstave se
povezujejo delno z videnim neposredno, brez posredovanja govorjenega ali
kot govorjeno mišljenega, delno pa potrebujejo to akustično posredovanje.
Angleški pravopis do določene stopnje spominja na ideografske in hieroglifske pisne sisteme.
§ 24. Sicer pa imamo tudi v vseh drugih pisnih načinih določeno vrsto ideografije. Sem spadajo predvsem interpunkcijska znamenja, besedni premori,
razdelki, podčrtave črk glede na njihovo velikost in debelino ipd.; tista vrsta
ideografije, ki je značilna za angleški jezik, namreč da se predstave videnih
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besed, brez posredovanja slišanega, neposredno povezujejo z zunajjezikovnimi predstavami, pa se pojavlja zelo redko.
Razlika v načinu pisanja je najbrž v zvezi s svetovnimi nazori zadevnih
narodov. Na kateri način pa se ta zveza uresničuje, si ne upam določiti.
Dovoljujem si le pripomniti, da je pri angleškem načinu pisanja človek
denimo prisiljen z mišljenjem delati hkrati v različnih smereh in to pač
mora ostriti naše mišljenje. Hkrati se prebudijo vidni in slišni vtisi skupaj s
siceršnjimi asociacijami, ki so povezane z njimi.
§ 25. Na naš svetovni nazor in delno tudi na razpoloženje drugače vpliva tisti
pravopis, v katerem je s strani asociacij z izgovorjenim skoraj vse jasno
določeno, drugače pa tisti pravopis, v katerem to ali ono sploh ni pisno
izraženo, ampak je prepuščeno daru uganjevanja beročega.
Tako so v semitskih pisnih načinih prvotno pisno simbolizirali le soglasnike, dopolnjevanje s samoglasniki, tj. z vsemi sestavljenimi govornimi elementi, ki tvorijo zloge, pa je odvisno od večjega ali manjšega daru
prerokovanja beročega. Isto metodo uporabljajo včasih v evropskih berilih
(npr. na Poljskem), ko natisnejo le soglasniške črke, samoglasniške znake
pa nadomestijo s pikami. Bistroumnosti učečega je prepuščeno, da ugane
manjkajoče samoglasniške znake.
Večina pravopisov ne označuje niti poudarka (ikta, akcenta) pri izgovorjenih besedah zadevnih jezikov, niti pojočega jezikovnega elementa, ki tiči v
raznovrstnih intonacijah, niti končno različne kvantitete (dolžine ali kračine)
samoglasnikov, z eno besedo: nobena kvantitativna sestavina človekovega
govorjenja, ki je odvisna od dejavnosti glasilk v grlu. Da bi lahko prav izgovorili nemško, francosko, angleško, dansko, rusko, srbohrvaško, slovensko,
litovsko, letonsko itd. zapisano besedo, jo moramo predvsem razumeti.
Domačinu to uspe brez posebnega truda, tujcu pa to uspeva veliko težje.
Niso vsi narodi tako altruistični kot Madžari, Čehi in Slovaki, ki opozarjajo na dolžino samoglasnika s posebnim diakritičnim znakom, in ker
je njihovo naglaševanje vezano na prvi zlog besede, lahko tujec zapisan
madžarski, češki in slovaški jezik pri branju podaja skoraj prav.
Poljaki so pri tem v ugodnem položaju: njihovi izgovarjavi in njihovemu
jezikovnemu mišljenju so vse navedene kvantitativne grlne razlike popolnoma tuje, in ker poleg tega njihovo naglaševanje v posameznih besedah nima
nikakršne morfološke vloge, temveč spada edinole v stavčno fonetiko, s tem
ko posamezne več kot enozložne sintagme od drugih sintagem stavka razlikujejo z naglaševanjem predzadnjega zloga (penultima), dosegajo brez posebnega
pravopisnega truda častni naslov altruistov, nasproti drugačejezičnim ljudem.
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Pisni načini, v katerih so nekateri pomembni elementi izgovora prepuščeni
daru razvozlavanja beročega, morajo krepiti dar razvozlavanja nasploh in zadevnega usposabljati za reševanje besednih ugank in šarad.
§ 26. Če se v francoskem, angleškem, švedskem, danskem itd. pisanem jeziku
izrazi marsikaj, kar v govorjenem jeziku ne pride do izraza, se v tem nekoliko zrcali zgodovina zadevnih kolektivnih jezikov. Francoski zapisani est
[je] je v latinščini ustrezal polnemu izgovoru te besede, ki je izgubila svoje
soglasniško izglasje, medtem ko se je stara pisava na poti pisnega izročila
(tradicije), ne brez pomoči stavčne fonetike, liaisona, ohranila. V vseh
imenovanih dvojnih jezikih (tj. izgovarjani tako, vendar drugače zapisani)
mrgoli podobnih primerov.
Pri tem so nekateri nekoč izgovarjani fonemi v skupnem časovno nadaljevanem jeziku ali povsem izginili, tj. poznejše generacije jih niso nič več
reproducirale, ali pa živijo še fakultativno. Obstajajo sicer v zakladnici jezikovnega mišljenja kot morfologizirane fonetično-akustične predstave, vendar pa se akustično pojavljajo med jezikovnimi stiki fakultativno: pri energičnem govorjenju so izgovorjeni in slišani, pri neskrbnem govorjenju pa so
prešibki, da bi dosegli obrobje govornega aparata in prišli v fizični svet, ki
obdaja govorečega in poslušalca.
Taka fakultativnost se opaža tudi v drugih jezikih, ki v le majhni meri
upoštevajo zgodovinsko načelo pravopisa in se zadovoljujejo predvsem s
fonemografijo in morfemografijo s stališča zdajšnje izgovarjave. Če na primer poljske zapisane besede jabłko, szedł, rzekł, garnka, ziarnko ... izgovarjajo ali kot japko, šet, žek, garka, źarko ... ali v višjem slogu kot japłko, šetł,
garnka, źarnko ..., se ravnajo pri tem predvsem po zdajšnji morfološki
povezavi teh oblik z jabłek, szła, rzekła, garnek, ziarnek ..., čeprav se tako v
pisavi kot tudi v bolj energični, slavnostni izgovarjavi odraža prejšnje stanje
kolektivnega poljskega jezika.
Zgodovinsko podčrtani način pisanja krepi zgodovinski čut zadevnih posameznikov, kar je samoumevno, če se opozarja na to zgodovinsko, historično
plat njihovega pravopisa.
Če spet hočemo s pomočjo pravopisa razlikovati avtohtone sestavine od
tujih prišlekov, spominjamo na vzajemne odnose tako sosednjih narodov
kot tudi tistih, ki so bili v različnih časih kulturno odvisni drug od drugega.
Tako pri rabi zgodovinskega načela kot tudi pri rabi načela razlikovanja
pri pisanju domačih in tujih elementov so možni nesporazumi in napačne
domneve, obe načeli kot taki pa ostajata nedotaknjeni.
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§ 27. Potem je treba poudariti močan vpliv pisave na skupine narodov in narodnosti.
Stara hebrejska pisava Židov, ki so jo prilagodili pisnemu ponazarjanju
svojega nemškega (oziroma španskega) narečja, pri čemer srečamo ne le
čisto posebno obliko črk, ampak tudi pisanje v drugo smer (z desne na levo),
izredno krepi narodno zavest Židov, v nasprotju z drugimi narodi, seveda
skupaj z drugimi značilnimi potezami židovstva.
Drugačnost pisave je lahko nasploh v zvezi z drugačnostjo veroizpovedi.
Slovanski jezikovni svet razpade na dva dela, pač glede na to, da sta bila
pri pokristjanjenju z ene strani odvisna od Rima, z druge pa od Konstantinopla. Tako razpada enotni narod Srbo-Hrvatov v dve nacionalnosti – na
Hrvate rimskokatoliške veroizpovedi in z latinično pisavo ter na Srbe grškopravoslavne veroizpovedi in s cirilično pisavo.
§ 28. V pisnih sistemih, ki temeljijo na načelu fonemografije, povezanem z morfemografijo, vpliva vzporednost ali nevzporednost med pisnimi nizi in glasovnimi nizi ter med zvezami grafemov in zvezami fonemov na človekov
način mišljenja nasploh.
Tako na primer v ruski fonemografiji določene posebnosti soglasnikov
najdejo svojo grafično simbolizacijo ne v njim v glavnem ustreznih grafemih, ampak šele v njim sledečih znakih za samoglasnike ali nadomestkih zanje. V ruskih črkovnih zvezah ба/бя, ту/тю, сэ/се, пъ/пь, лъ/ль,
лы/ли ... so soglasniški znaki enaki in samoglasniški različni, medtem ko
v izgovarjavi ugotavljamo temu nasprotno razmerje: soglasniki so različni
in njim sledeči samoglasniki (vključno s samoglasniško ničlo: лъ/ль, пъ/
пь ...) enaki.
Tak napačni paralelizem vodi do zamenjevanja (mešanja) pojmov, do zamenjevanja črk z jezikovnimi glasovi, do zamenjevanja grafemov s fonemi.
Govorimo o »mehkih« samoglasnikih ja, ju, je, ji ipd., v primerjavi s »trdimi« а, и, е, у ...
Podobno zamenjevanje se najde tudi v ukrajinski, beloruski in bolgarski fonemografiji in ob uporabi latinske abecede v poljskem, slovaškem in
češkem pravopisu ...
Popolno vzporednost pisnega z govorjenim srečamo v srbskem in hrvaškem
pravopisu, čisto neodvisno od tega, ali uporabljajo cirilski (ruski) alfabet ali
latinsko abecedo.
Na ruski primanjkljaj grafično-fonetičnega paralelizma v fonemografiji spominja francosko, italijansko in sploh novoromansko, potem pa še
angleško in celo zgodnejše nemško razlikovanje izgovora grafičnih zvez,
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po eni strani ca co cu ..., ga go gu ...,
po drugi strani ce ci ..., ge gi ...
(francosko que qui ..., gue gui ..., ça ço çu ..., ja jo ...);
(italijansko che chi ..., cia cio ciu ...,
ghe ghi ..., gia gio giu ...).
Zamenjevanje črk z glasovi ipd. lahko gre z roko v roki z drugimi zamenjavami (z zamenjavami na drugih področjih človekovega mišljenja, denimo
veroizpovedi z nacionalnostjo, z državljanstvom in s samospoštovanjem).





§ 29. Zdi se mi, da se le stežka da zanikati vpliv posebnosti določenega jezika na
njegovo obravnavo pri domačih slovničarjih.
Tako je na primer narava fonetične plati stare indijščine v visoki meri
pospešila mojstrski pregled, opis in ureditev staroindijskih fonemov.
Zdaj v splošni (opisni, eksperimentalni, instrumentalni) fonetiki prevladujoča teorija samoglasnikov (nauk o samoglasnikih), ki se ima zahvaliti za
izvor angleškim in skandinavskim fonetikom, je v zvezi s čisto značilnim
načinom izgovora angleških in skandinavskih, v prvi vrsti danskih samoglasnikov.
Posebno dojemanje razlike soglasnikov in samoglasnikov, posebna raba izrazov »trd« in »mehek«, svojsko ločevanje besednih vrst, posebna razdelitev
stavkov na njihove skladenjske sestavine, besed pa na njihove oblikoslovne
sestavine, večja ali manjša usposobljenost razstavljanja jezikovne celote na
njihove fizično živeče/žive dele ipd., vse to do določene mere korenini v
posebni sestavi posameznih jezikov, ki so kot materni jeziki pretežno vplivali
na jezikovno mišljenje raziskovalcev. V tem se zrcali vpliv narodne/nacionalne pripadnosti učenjaka na njegov znanstveni svetovni nazor.
Slovnični sistemi Indijcev, Grkov in Rimljanov, Hebrejcev in Arabcev,
Japoncev, Kitajcev so različni, ker v jezikovni snovi, ki jo proučujejo, odločajo
drugačne vodilne ideje, drugačne vodilne predstave.
Poleg splošno človeških osnov mišljenja, poleg splošno človeške logike in
spoznavoslovja igra pri tem določeno vlogo tudi nacionalno.
Na vrh slovničnih paradigem postavljajo Indijci ali nominalno deblo ali
pa glagolski koren, nasprotno pa Grki, Rimljani in preostali Evropejci uporabljajo kot gesla v svojih slovnicah in besednih seznamih gotove glavne
sintagme, ki delujejo v stavku kot glavne besedne oblike, kot privilegirane
oblike: imenovalnik ednine pri samostalniku, imenovalnik ednine moškega
spola pri pridevniku, prva oseba sedanjika povednega naklona ali nedoločnik
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pri glagolu. V tem se odraža večja napetost egocentrizma in subjektivizma,
značilnega za Evropejce.
V grškem in rimskem tako jezikovnem kot tudi jezikoslovnem mišljenju
prevladuje skladenjska členitev stavka na sintagme, tj. na besede kot sestavine stavka, v indijskem jezikovnem in jezikoslovnem mišljenju pa oblikoslovna členitev besede na morfeme kot morfološke sestavine besede.
§ 30. Indijski slovničarji so razvili vzorno in mojstrsko analizo besede kot celote,
ki je Evropejci še danes niso povsem dosegli, in njeno razčlenitev na morfeme, medtem ko so se grški in rimski slovničarji odlikovali s fino analizo
stavka, in sicer pod močnim vplivom logike.
Ta razlika v jezikoslovnem svetovnem nazoru teh ljudstev je v zvezi z razliko v smeri morfološke asimilacije ali – po zastareli rabi – tako imenovane
analogije.
V skladu z ugotovljenimi zgodovinskimi spremembami na fonetičnoakustični strani različnih arioevropskih [indoevropskih] jezikov, tj. v skladu
s tako imenovanimi glasovnimi zakoni, bi morali na področju sklanjatve
pričakovati:
staroindijsko (sanskrtsko) *vakas vacasas vacasi ..., *ragas rajasas rajasi ...,
grško ἔπος *ἔτεος ≥ *ἔτους ..., ἔρεβος *ἔρεδεσος ≥ ἔρεδους ...,
na področju spregatve pa bi pričakovali:
staroindijsko *pakāmi pacasi pacati ..., *sake sacate ...,
grško *λείτει ..., ἔπομαι *ἔτεται ...
Zdaj pa imamo:
staroindijsko vacas vacasas ..., rajas rajasas ..., pacāmi pacati ..., sace
sacate ...,
grško ἔπος ἔπεος ≥ ἔπους ..., ἔρεβος ἐρέβεος ≥ ἐρέβους ..., λείπω λείπει ...,
ἕπομαι ἕπεται ...
V grščini prevladajo vidni močni posamezni jezikovni pojavi, medtem ko
je v stari indijščini odločila statistična moč, večje število tipičnih oblik.
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II.
RAZLIČNI JEZIKOVNI SPOLI IN NJIHOVA ZVEZ A
S SVETOVNIM NAZOROM IN RAZPOLOŽENJEM
Z ADEVNIH POSAMEZNIKOV IN LJUDSTEV
§ 31. Po tem površnem pregledu različnih posebnosti jezikovnega mišljenja, ki verjetno vplivajo na naš zunajjezikovni svetovni nazor in na naše razpoloženje,
prehajam na glavno temo svojih predavanj. To je vprašanje obstoja jezikovnih
spolov in vpliva, ki ga lahko ima ta za mnoge jezike značilno razlikovanje
spolov na našo duševnost in na intelektualno plat naše duševnosti.
Pravijo, da so menda v Švici kraji, v katerih ima vsak prebivalec brez izjeme
golšo. Golšo imajo tam za tako nujno potrebno sestavino človeškega telesa
kot roke, noge, rame, glavo z njenimi pritiklinami, nos, oči, usta itd. Nekoč
se je pojavil v taki vasi tujec, ki mu je ta okras manjkal. Neki deček je to
opazil in zaklical materi: »Mama, nesrečnež: nima golše!«
Prav tako bi lahko v očeh tistih ljudi, ki govorijo jezike, opremljene z razlikovanjem spola, ravno ta razlika veljala kot nujno potrebna značilnost
vsakega jezika, odsotnost te razlike pa kot jezikovna pohaba, kot jezikovna
pomanjkljivost.
§ 32. Ob tem pa se v luči nepristranskega opazovanja kaže razlikovanje spola
kot nekaj iracionalnega in čisto odvečnega. Skorajda jo lahko primerjamo
s slabimi navadami, denimo s kajenjem, ali z izrastki in divjimi tkivi, ki
se pojavljajo na določenih organizmih. To razlikovanje ima za posledico
niti najmanj zaželeno obremenjevanje spomina. Zakaj naj bi si zapomnil,
da morajo po nemškem pojmovanju die Nummer [številka], die Butter
[maslo], die Mauer [zid], die Wand [stena] ... spadati med samostalnike
ženskega spola, der Käse [sir], der Thee [čaj], der Kaffe [kava], der Vorwand [pretveza] ... med samostalnike moškega, der Band [zvezek, knjiga],
der Verdienst [zaslužek] ... prav tako med samostalnike moškega in das
Band [trak], das Verdienst [zasluga] ... med samostalnike srednjega spola?
To ni povezano ne s kako zunajjezikovno, stvarno, pa tudi ne z jezikovno
formalno značilnostjo. Izključno vlogo pri tem igra čisto zgodovinsko
naključje.
Čeprav, če pogledamo z drugega stališča, ponujajo tudi danski samostalniki povod za táko iracionalno razlikovanje. Dá se sicer razumeti, zakaj sta
barnet (otrok), lammet (jagnje) ... samostalnika srednjega spola in drengen
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(deček), pingen (deklica), hesten (konj), fisken (riba), myggen (komar) ...
zbirnega [Communia]. Zakaj pa ablet (jabolko), brød (kruh), kød (meso),
huset (hiša), værelse (soba), skib (ladja), vindue (okno), bord (miza), lys (luč),
brev (pismo), ord (beseda), folk (ljudstvo) ... spadajo med samostalnike srednjega spola (intetkøn) in pære (hruška), made(n) (jed), mælken (mleko), kagen
(pecivo), skoven (svet), vejen (pot), staden, byen (mesto), stolen (stol), halen
(rep), bogen (knjiga), kniven (nož), ringen (obroč, prstan), hatten (klobuk),
stokken (palica), pennen (pero), saksen (škarje), farven (barva), fliden (marljivost), troskaben (zvestoba), mængden (množica) ... med zbirne (fælleskøn), je
mogoče raziskati in razložiti le zgodovinsko, v današnjem danskem jezikovnem mišljenju pa nima zadostne utemeljitve.
§ 33. In res imamo brezspolske jezike, katerih število zdaleč presega število jezikov,
ki jih obremenjuje razlikovanje spola. Le da je veliko pomembnejše število
človeških posameznikov, ki so v svojih jezikih vajeni razlikovati spol, ker pripadajo najbolj razširjenim ljudstvom na zemeljskem površju, obremenjenim
z jezikovnim razlikovanjem spola, namreč Arioevropejcem in Semitom.
V nekaterih drugih jezikih se res da srečati jezikovno oznako dejanskega
spolskega razlikovanja v živalskem svetu. Tako menda ima na primer hotentotski jezik poseben jezikovni kazalec določene živalske vrste, brez razlikovanja spola, in poleg tega jezikovni sklic na moške značilnosti in še
druge, ki čisto izrecno označujejo žensko bitje, recimo govedo na splošno
in poleg tega bika ali kravo. Koren je skupen in k njemu spadajo posebne
pripone, da bi označile tri spole – moškega, ženskega in svojevrstni srednji
spol ali zbirni spol. Vendar pa se ta oznaka drži v naravnih mejah, ne da bi
prestopila meje živega živalskega sveta.
§ 34. Če pa se vse substancialne predstave opremijo z obveznimi oznakami spola,
se izvaja čisto jezikovna bolj ali manj poljubna in slučajna klasifikacija teh
substancialnih predstav.
Objektivno poljubnost, slučajnost in nestanovitni značaj na področju razlikovanja spolov potrjuje predvsem v oči bijoče dejstvo, da so v jezikih,
ki vsebujejo te razlike, meje med posameznimi skupinami besed moškega,
ženskega in srednjega spola različne. Po eni strani ugotavljamo razlike med
narečji, narečnimi skupinami in posameznimi jeziki, po drugi strani pa v
toku zgodovine premike mej med njimi. Kar v enem jeziku dojemajo kot
samostalnik moškega spola, lahko v drugih jezikih spada med samostalnike
ženskega ali srednjega spola. Primeri: besede za sonce, mesec, mizo, peč, zid,
nogo, stopalo, bolečino itd.
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Možne so tudi različne kombinacije. Enkrat je mogoče opaziti bližnjo
formalno sorodnost med samostalniki moškega in ženskega spola v primerjavi s samostalniki srednjega spola, drugič se samostalniki srednjega
spola pridružijo samostalnikom moškega spola, medtem ko tisti ženskega
spola tvorijo nasprotni razred, zdaj spet stopajo z roko v roki samostalniki
ženskega in srednjega spola, medtem ko se samostalniki moškega spola od
njih formalno razlikujejo. V nekaterih jezikih imamo le dva spola, moškega
in ženskega, medtem ko srednji spol povsem manjka. Včasih spet se razlikujejo le samostalniki srednjega spola od tistih moškega spola, ob tem pa se
obstoj posebne predstave ženskega spola ignorira.
S tem lahko ugotovimo zgodovinsko dejstvo, da izginevajoči srednji spol
le v redkih primerih preide v ženski spol, praviloma pa preide v moškega.
§ 35. Če po tej plati pregledamo in oblikujemo v skupine arioevropski jezikovni
svet, lahko predpostavimo tele skupine:
(1) staro indijščino (sanskrt), grščino, latinščino, staro germanščino z novo visoko nemščino, slovanščino ..., kjer opazujemo tri spole enega ob drugem
(O. Franke: Die indischen Genusregeln (z dodatkom o indijskih imenih,
Kiel, 1890));
(2) litovščina, latvijščina, romanski jeziki z dvema spoloma, moškim in ženskim,
brez srednjega;
(3) skandinavski jeziki (švedščina, norveščina, danščina), angleščina; osebni
spol, ki obsega moškega in ženskega, zbirni spol (fælleskøn) poleg srednjega
spola (intetkøn);
(4) armenščina nima razlikovanja spola.
Sestava in primerjava arioevropskih jezikov v njihovem zemljepisnem vzporedju in v njihovem kronološkem zaporedju nam seveda daje osnovo, da pripišemo razlikovanje spola že arioevropskemu stanju. Ta izrastek ali to divje
tkivo na telesu jezika se širi na poti jezikovnega izročila vse do najpoznejših
rodov, do našega časa. Spreminja se sicer razdelitev posameznih jezikovnih
substancialnih bistvenih individuumov med spolskimi razredi, menjajo se
glavni vodilni motivi razdelitve, vendar pa najvažnejše, tj. spolsko razlikovanje kot dejstvo ostaja. Celo v angleškem jeziku, ki se je rešil marsičesa iracionalnega in odvečnega, najdemo jasne sledi starega spolskega razlikovanja.
Le armenščina – kolikor jo lahko prištevamo k arioevropskemu deblu –
nima spolskega razlikovanja samostalnikov.
Sčasoma so v nekaterih arioevropskih jezikovnih deblih zrasli in dozoreli
jezikovni otroci, tj. samostalniki srednjega spola, kar pomeni, so se na ta ali
oni način spremenili v samostalnike moškega ali v samostalnike ženskega
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spola. Prvi primer, tj. maskulinizacija samostalnikov srednjega spola, je veliko pogostejši.
Sicer pa je skupino besed srednjega spola najprej požrla skupina besed
ženskega spola in pozneje vse skupaj skupina besed moškega spola, tako na
skladenjski podlagi kot tudi v teku časa.
§ 36. Jezikovni spol je v bistvu lahko znamenje predstave substance, tj. samostalnikov. Če pa se njegove fonetično-akustične (oziroma grafično-optične)
značilnosti izrazijo tudi na določujočih besedah (sintagmah) (na pridevnikih, zaimkih, členih), se to zgodi le kot posledica skladenjskega ujemanja
z njihovimi skladenjskimi osredji, tj. s samostalniki. Vendar pa ravno pri
členih, kot so der die das, le la, il lo la ..., in pri drugih določujočih besedah
prihaja jezikovni spol na dan veliko jasneje kot pri samostalnikih, katere
določa in v katerih precej pogosto ostaja neizrabljen v latentnem stanju.
Dejanski osebni zaimki, tj. osebni zaimki neposrednega družbenega sporazumevanja, zaimki za 1. in 2. osebo, so brez te posebnosti. Človeški jaz in
mi, človeški ti in vi so vedno enaki, povsem neodvisno od tega, ali se zbudijo
in mobilizirajo v moškem ali v ženskem bitju.
Vendar pa iz svoje dialektološke prakse poznam primer, kjer bi lahko domnevali poskus razlikovanja moškega od ženskega v zaimku za 1. osebo ednine. Pri Rezijanih, tj. pri zvrsti južnih Slovanov v Benečiji (v severni Italiji),
izražajo nekateri moški in nekatere ženske svoj jaz z različnimi glasovnimi
kompleksi: moški z jaz, ženske z ja. To razlikovanje pa je bilo tako rekoč v
kali, ne v splošni navadi. Sicer uporabljajo ti dve obliki, ne da bi gledali na
razliko v spolu govorečih oseb.
Način spolskega razlikovanja z različnimi končnicami samostalnikov variira glede na različne vidike.
V nekaterih primerih denimo samostalniki moškega spola in samostalniki
ženskega spola v ednini sovpadejo in se v množini formalno razlikujejo. Na
primer: poljsko v ednini tako kobieta ‘ženska’, siostra ‘sestra’, żona ‘žena’, ta
sługa ‘ta služabnica’ ... kot tudi mężczyna ‘moški’, starosta, wojewoda, ten
sługa ‘ta služabnik’ ..., vendar pa so v množini po eni strani kobiety, siostry,
żony, te sługi ... ženskega spola, po drugi strani pa mężczyźni, starostowie,
wojewodowie, ci słudzy ... moškega spola.
§ 37. Če s stališča spolskega razlikovanja nepristransko preverimo različne jezike,
ki imajo to posebnost, lahko ugotovimo troje spolov, tri kategorije spolov,
pri čemer se čedalje bolj oddaljujemo od fizičnega in naravnega izhodišča
(podlage) in se bližamo socialnim razmeram.
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(1) Prvi in najbolj razširjeni način temelji na seksualizaciji človekovega mišljenja.
Kot vodilna ideja, kot vodilna predstava (lajtmotiv) pri tem vpliva fiziološko
dejstvo razlikovanja spolov v živalskem in celo v rastlinskem svetu. Potem
ko so animirali tudi preostali ne k biologiji spadajoči neorganski substančni
svet in asimilirali organski svet v jezikovnem mišljenju, je nastalo slovnično
razlikovanje moškega in ženskega spola ter srednjega spola, ki se opira na primanjkljaj spolskih znakov. Postopno lahko jezikovno nezrelo in otroci tako
rekoč rastejo in se spreminjajo v odrasle z določenim spolom. To dejansko
pomeni izgubljanje srednjega spola.
(2) Pri drugi vrsti razlikovanja spola vidimo soočenje med jezikovno živim in
jezikovno neživim. Vodilna ideja pri tem je biološka narava. Življenje pa je
ob tem dojeto in razumljeno na čuden način. Predstava življenja se miselno
povezuje s predstavo gibanja, tj. z možnostjo, da se spremeni kraj bivanja.
Vse živali, ki se premikajo, so žive, medtem ko nepremične, na določen kraj
vezane rastline veljajo v jezikovnem mišljenju za nežive. To razlikovanje se
pojavlja v slovanskih jezikih. Vendar pa se ne dosega z uporabo posebnih
formalnih značilnosti, tj. sklonskih končnic, temveč se uresničuje na skladenjski osnovi, s tem ko na primer enkrat kot tožilnik ali predmetni sklon
fungira imenovalniška oblika, drugič pa spet rodilniška. Pri tem je dosežena
razlika med genus vivum [spolom za živo] in non vivum [neživo].
(3) Pri tretji vrsti razlikovanja spola deluje vodilna misel sociološke narave. Pri
tem igra glavno vlogo nasprotje moških oseb celotnemu preostalemu svetu –
to se izraža v človeški družbi in temu ustrezno v jezikovnem mišljenju –,
kamor ne spadajo le samostalniki srednjega in ženskega spola, ampak tudi
vsi ne osebno zajeti samostalniki moškega spola. Tako dobimo genus virile
[moški spol] ali masculinum personale [osebno moško obliko] in genus commune [zbirni spol]. To razlikovanje se doseže po eni strani na skladenjski
osnovi, po drugi strani pa je spet vključeno v posebne pregibanjske oblike [Flexionsformen]. Med jezike, v katerih je táko razlikovanje najmočneje
izraženo, spada poljščina.
Tovrstni način spolskega razlikovanja, ki je značilen za angleščino in nove
skandinavske jezike (danščino, švedščino ...), ima nekaj od pravkar omenjenih
razlikovanj po eni strani živega in neživega, po drugi strani pa osebnega in
neosebnega. Vsekakor pa niti v teh sorazmerno treznih jezikih še niso dosegli
končne urejenosti in osvoboditve iracionalnih personifikacij in animizacij.
§ 38. Iz mnogih jezikov je znano dejstvo, da so poimenovanja za ženska bitja
izpeljana iz poimenovanj za moška. Samostalniki ženskega spola potem veljajo za jezikovno mišljenje kot izpeljanke iz moških osnov. Tako na primer:
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stind. mah – mahī, deva – devī, balin – balinī, bhavan – bhavatī, aśvavan –
aśvavatī ...,
lat. victor – victrix, imperator – imperatrix, rex – regina ...,
fr. prince – princesse, maître – maîtresse, dieu – déesse, pécheur – pécheresse ...,
nem. (novovisokonemško) Wirt – Wirtin, Lehrer – Lehrerin, Schüler –
Schülerin, Wolf – Wölfin, Fuchs – Füchsin, Löwe – Löwin ...,
polj. sąsiad – sąsiadka, doktór – doktorka, nauczyciel – nauczycielka, lekarz –
lekarka, uczeń – uczennica, wilk – wilczyca, lew – lwica ...
Del takih tvorb se zdaj razlaga kot posledica ljubkovalnega, hipokorističnega
dojemanja in obravnave ženskih bitij. Manjšalno in nežno obravnavano
spada pač k ženskemu, medtem ko velja ob tem moško za osnovno obliko.
Sčasoma je manjšalno, hipokoristično izpuhtelo in nekoč manjšalna oblika je postala preprosto poimenovanje, brez kakršnega koli kvantitativnega
vrednotenja.
Ta odcepitev samostalnikov ženskega spola od moških spada med
najnavadnejša tvorbena sredstva v semitskih jezikih nasploh in v hebrejskem
še posebej. To se odlično ujema s svetopisemsko zgodbo o nastanku Eve iz
Adamovega rebra, kjer je ženska obravnavana le kot objekt, kot lastnina
moškega.
§ 39. Ta svetovni nazor, ki se kaže v jeziku, po katerem se moško pojmuje kot nekaj izvirnega in žensko kot nekaj izpeljanega, je v nasprotju z logiko in čutom
za pravičnost. In kljub temu je tako globoko ukoreninjen v psiho Evropejcev
in Semitov, da je prešel celo v umetne pomožne jezike. Tako denimo v esperantu bovo ni le ‘govedo’ nasploh, ampak tudi ‘bik’ (? ‘vol’) in bovino ‘krava’,
patro ‘oče’ in patrino ‘mati’. Kot reformirani esperanto nastali ido se je izognil
temu nesorazmerju, s tem ko na primer bovo uporablja le za oznako ene glave
goveda in ob tem ne tvori le bovino za ‘krava’, ampak tudi bovuro za ‘bik’. To
spominja na razmere, znane iz naravnega hotentotskega jezika (§ 33).
§ 40. Na vsak način se jezikovno mišljenje lahko izkaže s svojim lastnim gospodarstvom. Ima različna stanovanja, ločene apartmaje za bitja različnih spolov. Tam so posebne sobe za moške, recimo kadilnice (sicer kadijo zdaj tudi
dame), posebne jezikovne gineceje, posebni jezikovni budoarji in končno
posebne otroške sobe. Sicer pa ti apartmaji niso ločeni s kitajskimi zidovi in
preselitev iz ene sobe v drugo je dovoljena brez posebnih ovir.
Pri teh prebivalcih jezikovnega mišljenja si lahko predstavljamo tudi prirejene skupne plese. In tudi ljudske pesmi nekaterih narodov polno izražajo
táko fantastično domnevo. Tako v poljski ljudski pesmi:
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Tańcowała ryba z rakiem,
a pitrzuszka z pasternakiem.
Cebula się dziwowała,
że pietruszka tańcowała.
(Riba je plesala z rakom,
peteršilj pa z rebrincem.
Čebula se je čudila,
da peteršilj sploh pleše.)
Da bi razumeli to šalo, je treba vedeti, da je v poljščini beseda ryba ‘riba’
ženskega spola in beseda pasternak ‘rebrinec, pastinak’ moškega.





§ 41. Obvezno označevanje spola pri vseh substancialnih predstavah je moralo
na psiho posameznikov, obremenjenih s to prisilno zamislijo, izvajati strahoten vpliv. Saj vendar ni šala, če je človek prisiljen, da v poteku mobiliziranega jezikovnega mišljenja ne stori niti koraka, ne da bi mislil na spol
pojavljajočih se substancialnih predstav.
Predpostavljamo lahko tudi druga podobna za jezikovno mišljenje obvezna razlikovanja.
Recimo, da so na jezikovnih substancah izražene značilnosti druge vrste.
Tako si lahko predstavljamo jezik, v katerem bi vsaka substančna beseda
služila ali za jedenje ali za pitje ali pa za nič od tega dvojega. Potem bi dobili
jedilni spol [Genus Esculentum (edule)], pitni spol [Genus Potulentum] in
svojevrsten srednji spol, ki ne bi bil ne jedilni ne pitni. Táko jezikovno razlikovanje bi vodilo v gastronomizacijo jezikovnega mišljenja.
Prav tako bi se za tvorjenje svojevrstnih jezikovnih kategorij dalo izrabiti
razliko med spanjem in bedenjem, med oblečenostjo in neoblečenostjo,
med stanjem pokonci, ležanjem in sedenjem ipd.
Lahko si zamislimo táko jezikovno potrebo, da mora biti vsaka substancialna predstava določene barve. Ko sem petletno poljsko deklico (Stasio
Kruszewsko) vprašal, katere barve je pravo, racja, je odgovorila: »Seveda
rumeno« (naturalnie, że żółta). In res se zdijo nekaterim posameznikom,
ki imajo posebno živo domišljijo, določene kategorije substančnih besed
opremljene s posebnimi barvami in plastičnimi oblikami. Nekateri poljski
slikarji so mi zagotovili, da imajo za vsako ime meseca in za vsako ime dneva
v tednu vedno eno in isto obliko ter eno in isto barvo. Sicer pa so pred186 
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stave različnih abstraktnih samostalnikov miselno povezane (asociirane) s
predstavami posameznih barv. Tako vzbudi nedolžnost, brezhibnost predstavo belega, ljubosumje je rumeno (barva žolča), upanje je zeleno, ljubezen rožnata, maščevanje krvavo rdeče, plemenitost (čast) modra, žalovanje
in anarhija črna itd. Nekatere od teh asociacij so določene s fiziološkimi,
čutnimi simptomi (pojavi), ki spremljajo naše občutke in naša razpoloženja.
Barvne asociacije pa se ne lepijo na besede, ki označujejo ta psihična stanja, s kakršnimi koli formalnimi, slovničnimi značilnostmi, kot se dogaja z
označevanjem spola.
([Rdeča zastava], nemško rote Fahne, francosko drapeau rouge, poljsko
czerwony sztandar; [krvavi teror], poljsko krwawy terror, češ. rudé právo.)
§ 42. Obvezna asociacija vsakršne substancialne predstave s predstavo tega ali
onega spola spominja na obvezno označitev barve las posameznikov v potnih listih, čeprav tisti nima niti sledu kakršne koli poraščenosti po glavi
ali po obrazu ali, kar je še hujše in še bolj nesmiselno, obvezna navedba
vere ali veroizpovedi v potnih listih celo takih ljudi, ki po svojem lastnem
prepričanju ne pripadajo nobeni veroizpovedi. To neumnost še danes zganjajo v nekaterih polbarbarskih deželah.
Nekatere psihopatsko namazane glave klasificirajo vsa bitja, vse substance,
po določenih nacionalnih ali rasnih značilnostih in ta grda navada daje
medčloveškim odnosom posebno, vse prej kot zaželeno obeležje.
Kadar je govor o kakem človeku, sprašujejo po eni strani pravoverni židje,
po drugi pa z antisemitizmom zastrupljeni kristjani predvsem po tem, ali je
žid ali nežid. Židom razpade ves svet na verne žide in neverne goje; filistrski
kristjani, ki od ljubezni do bližnjega kar pokajo, vsepovsod zaznavajo, po
zgledu Heinejeve donje Clare, osovraženo židovstvo, ki ga bedaško postavljajo nasproti čistemu krščanstvu, kot zlo nasproti dobremu. Na področju
medčloveških odnosov je le korak od tega naivnega požidenja do požidenja
celotnega substancialnega sveta, v katerem bi bil upravičen vprašati, ali so
hiša in cesta, klobuk in škornji, jabolko in hruška, dan in noč, luč in tema,
modrost in neumnost itd. itd. žid ali nežid. Če se bosta ta zaslepljenost in
ta vrtoglavica ovc nadaljevali, bomo dobili najbrž tudi formalno požidenje
jezikovnega mišljenja. Tako kot na področju spolskega razlikovanja bomo
potem dobili posebne končnice substančnih besed židovskega spola in spet
posebne za besede, ki bodo veljale za nežidovske.
Na dlani je, da mora imeti tudi brez formalnih značilnosti táko požidenje
možganov na naš svetovni nazor in razpoloženje velik vpliv.
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§ 43. Vse pravkar povedano spada na področje fantastičnega in hipotetičnega. Ni
pa nam treba iti tako daleč, saj imamo v mnogih jezikih formalno, morfologizirano fonetično-akustično uveljavljanje takih razlik, ki so drugim jezikom
kot trdne slovnične kategorije tuje.
Tako na primer predstava pripadnosti, lastnine v mnogih jezikih formalno ni izražena; spada med tako imenovane latentne predstave (ideés latentes du langage, kot jih je imenoval Michel Bréal). V drugih jezikih pa
si spet ne morejo kaj, da ne bi neprestano natančno poudarjali, da imajo
opravka z meni, tebi, nam, vam, njemu, njej, jim ali nikomur pripadajočim
predmetom. Tako v nemščini pravijo gib mir meinen Hut [‘daj mi klobuk’,
dobesedno ‘daj mi moj klobuk’], ich ging mit meiner Frau spazieren [‘šel
sem se sprehajat z ženo’, dobesedno ‘šel sem se sprehajat s svojo ženo’], v
francoščini donnez-moi mon chapeau, je suis sorti avec ma femme ... Nekaj
podobnega je obvezno v drugih romanskih in germanskih jezikih, v uralskoaltajskih jezikih, v armenščini, bolgarščini, srbščini itd. V drugih jezikih ne
potrebujejo takega obveznega formalnega izraza pripadnosti. Če se želim
pokriti s klobukom ali če želim iti na sprehod z ženo, sta oba razumljena
predvsem kot meni pripadajoča. In tako se recimo v takih primerih govori
poljsko ali rusko brez svojilnega zaimka: gib mir Hut [‘daj mi klobuk’], ich
ging mit Frau [‘šel sem z ženo’] itd.
§ 44. Podobno je z razlikovanjem določnosti in nedoločnosti. V jezikih, ki imajo
kategorijo člena, je formalna določitev te slovnične kategorije obvezna, pri
čemer je lahko člen predpostavljen ali zapostavljen (stoji lahko spredaj ali
zadaj): predpostavljen je v grščini ὁ ἡ το, nemško der die das, angleško the,
francosko, italijansko, špansko, spodnjelužiško ..., zapostavljen pa v skandinavskih jezikih, v romunščini, bolgarščini ... V nasprotju z določnim
členom se da nedoločnost izraziti ali s posebnim členom ali pa samo z umanjkanjem kakršnega koli člena, kot na primer v grščini. V slovanskih jezikih
in v litovščini se je predstava razlike med določnostjo in nedoločnostjo
vključila v formalno razliko sklanjatve določnih in nedoločnih pridevnikov.
Sicer je razlikovanje določnosti in nedoločnosti pri substančnih predstavah
prepuščeno sobesedilu in splošni situaciji.
Razlike med besednimi vrstami, kot so samostalnik, pridevnik, glagol ...,
nimajo jasnih in vedno istih značilnosti. Celota formalnih značilnosti odloča,
ali dana beseda spada s stališča besedne vrste v to ali ono kategorijo.
Zasluga iznajditeljev nekaterih umetnih jezikov, predvsem esperanta, je,
da so uvedli stalne simbole za samostalnike in pridevnike (-o, -a). Ido je
ohranil simbolizacijo, uvedeno v esperanto.
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III.
§ 45. Ne da se zanikati, da obstoj spolskega razlikovanja v nekaterih jezikih seksualizira glave, možgane in psihe individuumov, ki govorijo take jezike, pri
čemer je treba upoštevati tudi – o tem sem govoril včeraj (prej) – različice
jezikovnih spolov, ki temeljijo na razlikovanju živega in neživega ter osebnega in brezosebnega.
Pri tem ugotavljamo medsebojni vpliv in medsebojno izmenjavo med zunanjim svetom in človeško psiho, ki ga odraža, med vélikim makrokozmosom narave v najširšem smislu besede in malim mikrokozmosom človeške
duše. Živa narava je človekovemu jezikovnemu mišljenju vsilila svoje lastno
razlikovanje spolov v obliki slovničnih spolov, in potem je po načelu »povrniti dobro z dobrim (ali morda zlo z zlim)« človeško mišljenje ves svet, celo
neživega in abstraktnega, obarvala spolsko. Spolsko v svetu je ustvarilo spol
v jezikovnem mišljenju, in obratno je jezikovno mišljenje vsem substančnim
predstavam vsega sveta dal spolske značilnosti.
To formalno razlikovanje spolov se odraža predvsem v literarnem delovanju. Z njim je dana možnost, da si privoščimo šale, ki v jezikih, v katerih razlikovanje spolov manjka, nikakor ne bi bile možne. Če Roma locuta [‘Rim
govori’], potem je po tem vzorcu mogoče tvoriti tudi Seneca locuta est [dobesedno ‘Seneka mi je govorila’], Agrippa profecta est [dobesedno ‘Agripa
odhaja’; ustrezna besedna igra bi bila ‘Agripa je odhajala’]. Numa heiratete
Pompilius [dobesedno ‘Numa se je poročil(a) s Pompilijem’ – Seneka, Agripa
in Numa so moška imena] je prav tako besedna igra, ki jo omogoča formalno razlikovanje spolov. Take šale in besedne igre lahko imamo za zametke
jezikovnih, etimoloških mitov.
Ni mi treba poudarjati, da mora imeti seksualizirano jezikovno mišljenje
na naš celoten svetovni nazor in razpoloženje nedvomen vpliv.
§ 46. To se spet zrcali predvsem v zakonodaji.
Ko sem govoril o nasprotju med osebnim moškim spolom [Masculinum
Personale] ali moškim moškim spolom [Masculinum Virile] in vse drugo
obsegajočim zbirnim spolom [Commune], sem se dotaknil desetih Božjih
zapovedi (§ 38), ki so bile v celoti spisane s stališča moških. Moški je tam
kot središče, kot subjekt zakona, za katerega so skovani vsi predpisi in prepovedi. Zakonodajalec pri tem ni predvidel, da bi bila ženska subjekt zakona, in je obravnavana kot objekt zakona, skupaj z volom, oslom, hišo
itd. O kakršni koli enakopravni obravnavi žensk tu seveda ni govora. Svojevrstna vljudnost zahodnih Evropejcev nasproti damam je v tem, da so
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žensko izločili iz desete zapovedi, iz skupnosti z volom in oslom, in zanjo,
za žensko, iznašli posebno, deveto zapoved, kar je povzročilo spremembo
prvotnega številčenja zapovedi (prim. § 56).2
Družbene ustanove in visoke funkcije so prepuščene edinole moškim. Na
eni strani Bog, na drugi strani duhovnik, papež, kralj, predsednik, vojvoda
itd. so moški. Ženska tudi na tem področju ni predvidena. Imeli so sicer
kraljice in cesarice, vendar so bili taki primeri silno redki.
Ponižanje žensk v semitskih verstvih bije v oči. Za pravovernega muslimana ali mohamedanca ženska nima duše. Židje sicer trpijo žensko v sinagogi,
vendar pa tam nima glasu.
To zaničevanje ženske je lastno tudi krščanstvu, ki korenini v židovstvu.
Mulier taceat in ecclesia (‘ženska naj v cerkvi molči’) je geslo prvotnega
krščanstva in katolištva.
Sicer je nekoliko predrzno to poniževanje žensk spravljati v zvezo z
jezikovnimi posebnostmi zadevnih jezikov. Tega se ne da ne potrditi ne zanikati. Ostaja odprto vprašanje, ki si zasluži, da bi ga raziskali in rešili.
§ 47. Tudi poznejše, ne verske, čisto posvetne kodekse in zakonike so zakonodajalci, ki so govorili arioevropske (indogermanske [tj. indoevropske]) jezike,
spisali tako, kot da imajo pred očmi le moške, z izključitvijo žensk.
Dolgo časa niso hoteli nič slišati o dopustitvi žensk k enaki izobrazbi z
moškimi. Vstop na višje šole je bil v Evropi za ženske osebe brezobzirno
zaprt. Postopno so si ženske osvojile pravice do izobrazbe. Začele so delovati
na znanstvenih področjih, postale so doktorice, odlične znanstvenice.
In tako se je zgodilo, da se je pred kakimi 15 leti na moskovski univerzi javila ženska, ki je imela naslov doktorice medicine in je bila znanstveno dejavna, da bi se tam habilitirala kot privatna docentka. Univerza ni ugovarjala in
je odobrila/dovolila habilitacijo. Takratni minister za ljudsko izobraževanje,
razvpiti L. Kasso, pa je potrditev zavrnil, s tem ko se je skliceval na besedilo
statuta, ki je predvidevalo edinole docente, ne pa docentk.
Kaj takega je možno le tam, kjer pišejo zakone in uredbe v jeziku, ki loči
spole. V finščini napisani statut ne bi mogel biti povod za tak izgovor. Finski
2 Prvotno besedilo: »Ne žêli hiše svojega bližnjega! Ne žêli žene svojega bližnjega ne njegovega hlapca in
dekle, ne njegovega vola in osla, ne česar koli, kar pripada tvojemu bližnjemu!« (Sveto pismo, Druga
Mojzesova knjiga 20,17) – Pozneje: »Ne žêli žene svojega bližnjega! Ne bodi pohlepen po hiši svojega
bližnjega, po njegovem polju, hlapcu, dekli, volu, oslu ali čemer koli, kar pripada tvojemu bližnjemu.«
(Sveto pismo, Peta Mojzesova knjiga 5,21) – Deveta in deseta Božja zapoved iz katehetskega obrazca
Katoliške cerkve: »9. Ne želi svojega bližnjega žene! 10. Ne želi svojega bližnjega blaga!«

190 

B O REC 690–693
REV IJA Z A ZGO DOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJI ŽEVNO ST

samostalniki so brezspolski; v finskih zakonih in uredbah uporabljeni izrazi
upoštevajo torej oba spola hkrati. Finske besede opetaja se nikakor ne da prevesti z eno besedo arioevropskih jezikov. Pomeni namreč človeško bitje, ki se
ukvarja s poučevanjem ali pa opravlja učiteljsko funkcijo. Torej ni ne učitelj
ne učiteljica, ampak oboje hkrati. Finska beseda opetja in njej semantično
ustrezne arioevropske besede so tako rekoč neprimerljive veličine. Če želim
te besede izraziti po latinsko, nemško, francosko, italijansko, angleško, dansko, poljsko, rusko, litovsko itd., se moram zateči k dolgoveznemu opisu,
in vendar so vse ustrezne besede nesrečno izbrane. »Učitelj« je moškega
spola, »učiteljica« ženskega, »bitje«, »nekaj« itd. srednjega. Nobene možnosti
torej za natančen posnetek in prevod. V finskih jezikih (suomi [finščina],
estonščina ...) so besede za er, lui, egli, he, han, on ..., za sie, elle, ella, she, hun,
ona ... čisto identične.
Finski minister, ki ženske osebe ne bi hotel pripustiti k profesorski službi,
bi se lahko skliceval na vse mogoče – na anatomsko-fiziološke značilnosti,
na Sveto pismo, na izvirni greh, na vse drugo –, nikoli pa ne bi mogel za to
uporabiti jezika. Jezik se ne bi pustil zlorabiti.
Sicer tudi v arioevropskih in semitskih jezikih zapisani zakoni in uredbe
uporabljajo predvsem moške izraze, pa vendar se nanašajo enako na moške
kot na ženske. V kazenskem zakoniku beremo o zločincih; vendar pa so
zločinke kaznovane prav tako kot zločinci moškega spola. Mučijo, sežigajo,
obešajo, streljajo, v ječe zapirajo ... ne le moške, ampak tudi ženske in celo
otroke, ne le oseb moškega spola, ampak tudi osebe ženskega in srednjega
spola.





§ 48. Seksualno inficirani možgani delajo zelo vneto v tej smeri. Eni od takih
ustvarjalnih dejavnosti človeške sodrge dolgujemo zahvalo za pornografske
napise, risbe in slikarije na stenah, vratih itd. (v straniščih). Cinizem rimske drhali Herkulaneuma in Pompejev nam je posredoval zelo dragoceno
gradivo za proučevanje latinščine.
Ob strani lahko pustimo, ali je ta pornografski cinizem v zvezi z ločevanjem
spolov v zadevnih jezikih. Vendar pa se mogoče le da izkazati določene
kvantitativne, statistične razlike med različnimi ljudstvi tudi v tem pogledu.
Tovrstne raziskave bi bilo treba izvesti s kar največjo previdnostjo.
Po drugi strani pa spet lahko vnaprej predpostavimo, da seksualizacija
našega jezikovnega mišljenja podpira različne oblike sentimentalne, idealne,
tako imenovane platonske ljubezni.
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Seksualizirane substančne predstave se vzajemno oplajajo. Vse živí, se razmnožuje, se plodi po vzoru človeka samega kot nosilca jezikovnega mišljenja. Tu
imamo opravka z neprekinjeno projekcijo človeštva, človeškega jaza v zunanji
svet.
Jezik je pravzaprav mitologija, neizčrpen vir mitskih tvorb, ki nikoli ne
presahne. Da pa bi ta vir ostal živ, se mora neprestano gibati. Če begajoče,
gibljive mite zapremo v dogme, pride do njihove protinaravne otrdelosti in
okamenelosti. Živi miti mehčajo mrtve dogme.
Seksualizacija možganov s pomočjo jezikovnega mišljenja, ki razlikuje
spole, spodbuja ustvarjalnost na področju znanosti, književnosti, pesništva,
umetnosti.
Mogoče sem zaradi svojih hipotez zašel in šel predaleč; vendar pa se mi
zdi, da imajo jeziki, ki so opremljeni s seksualnimi znaki, veliko večjo količino
možganskega erotizma kot trezni jeziki, ki nimajo tega odvečnega divjega
tkiva.
V tem pogledu se lahko sklicujem na svoje izkušnje. Znana je popularna
arija iz opere Rigoletto [Giuseppeja Verdija]: La donna è mobile, qual pium’al
vento, muta d’accento e di pensiero ... [‘Ženska je ptičica lahke narave, muhaste glave, vrste in baže ...’].
Ta arija je prišla do Estonije, Estoncem je bila všeč in je tam postala splošno
znana. Estonski pesniki in skladatelji so jo podomačili. Toda namesto da bi
prevedli italijansko erotično besedilo v estonščino, so tej melodiji prilagodili
neko drugo domače besedilo, v katerem slavijo spomladanske čare (kevade –
‘pomlad’). Tako so erotično besedilo Italijanov nadomestili z estonskim
besedilom, ki poveličuje naravno lepoto.
Ne upam si trditi, ali je ta sprememba v estonščini res povezana z umanjkanjem spolskega razlikovanja; sovpad pa je nenavaden.


§ 49. Vpliv zunanjega sveta v najširšem pomenu besede je v človeško dušo vnesel
kali jezikovnih sestavin. S tem ko je človeška duša vračala milo za drago, je
ustvarila množico novih substanc in z njimi obogatila zunanji svet.
Beseda je postala sila in tudi telo. Človek je ustvaril mnoge bogove po svoji podobi in z njimi obljudil lastni Olimp. Ta ustvarjalni proces se vleče
skozi vse mitologije in je lasten tudi najnovejši fazi religioznega verovanja,
krščanstvu. Beseda je telo postala in med nami prebivala [prim. § 16]. Edinega monoteističnega boga smo celo obdarili s telesom. Pojavil se je na zemlji in je živel navadno človeško življenje z vsemi radostmi in trpljenjem. In
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vedno znova lahko vsak duhovnik, ki opravlja službo Božjo, doseže, da se
vsemogočni Bog utelesi v hostiji.
§ 50. Pri tem lebdimo v najvišjih, v najimenitnejših sferah jezikovnega in sploh
človeškega mišljenja. Vendar pa tudi sicer postane vsaka beseda stvar, in z
besedo, s poimenovanjem, ki ga je dal človek, dobi vsaka stvar dušo, kar je
tako spretno in duhovito predstavil Maeterlinck v delu Modra ptica. Ogenj
je naravni pojav; če pa ga človek krsti z imenom, dobi dušo in ta duša lahko
postane bog ognja. To je geneza staroindijskega boga Agnija. Na podoben
način so nastali vsi drugi naravni bogovi.
Izmenjavo med besednimi in stvarnimi predstavami, stalno gibanje v obeh
smereh, od stvari k besedam in od besed k stvarem, nam simbolizirajo besede iz različnih jezikov, ki v obe smeri semantično asociirajo, tj. hkrati
pomenijo »besedo« in »stvar«. Izrečeno postane stvar, utelesi se.
Po pogubnem bojnem pohodu leta 1812 so francoski vojaki pripovedovali, da je bil mraz tako hud, da so izgovorjene besede zmrzovale in niso
mogle doseči ušes slišečih. Besede so bile torej mišljene kot živa bitja.
V isto kategorijo spada pri spiritističnih seansah materializacija niti ne
izgovorjenih, ampak samo mišljenih besed.
§ 51. Besede se utelešajo v živa bitja tudi v jezikovnem mišljenju, kateremu je spolsko razlikovanje tuje. Tako kot primanjkljaj tega spolskega razlikovanja ne
preprečuje, da bi se zavedali naravnega razlikovanja spolov, tako lahko prav
tako mitska in umetniška ustvarjalna moč ljudstev, ki govorijo brezspolske jezike, ustvari bogove in junake obeh spolov, z njimi naseli nacionalni Olimp in jim v pesništvu in plastičnih umetnostih dodeli ustrezne like.
Človeška in človeku podobna božja bitja se vendar da misliti le v konkretni
obliki in k polni konkretizaciji spada pač tudi opremljenost z značilnimi
potezami, ki kažejo tudi na spolno pripadnost. Brezspolne abstrakcije si je
sicer mogoče misliti, vendar pa komaj predstavljati. Vsi prebivalci vsakega
poljubnega Olimpa morajo imeti videz moških ali žensk ali zaradi mene
otrok, vendar pa otroci razpadejo na dečke in deklice. Tako je angel, božji
sel, posrednik med bogovi in ljudmi ali krepek svetopisemski korenjak, ki se
bori z Izakovim sinom, ali nežna devica, ali končno slepi potnik ([Heinrich]
Heine), amorček, z majhnimi krilci na rokah in s puščico, ki prebada ljubeča
srca. Tako najdemo v finski in estonski mikavni mitologiji moške, ženske in
otroke, čeprav so ugrofinskim jezikom spolsko označene substančne predstave tuje.
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§ 52. Ne da pa se zanikati, da opremljenost vseh substančnih besed s spolskimi
značilnostmi izredno podpira bujno bohotenje etimoloških mitov. Po katerih poteh pri tem stopa mitsko delujoča ustvarjalnost, katere ljubezenske
zgodbe spesni, je v veliki meri odvisno od slovničnega spola animizirajočih
in personificirajočih besed.
Kjer je sonce moškega spola in mesec ženskega, je sonce ljubimec in mož,
mesec pa ljubimka in žena. Tako je z grškim Heliosom in Seleno (Heleno)
ter z rimskima Solom in Luno. Kjer pa pride do obratnega razmerja, sta
vlogi ljubečih in poročajočih se src zamenjani. Neka litovska pesem pripoveduje, da je Mesec v prvih pomladnih dneh poročil Sončece, vendar pa
je bil ženi nezvest, zaradi česar mu je razsrjeni Perkunas (Donar, bog Indra
pri Litovcih) prebodel srce; zato je mesec tako bled. Podobno zgodbo se
da izmisliti tudi za nemški Mesec moškega spola in Sonce ženskega spola.
Slovanske nevtralne (srednjespolske) besede za Sonce se za erotične namene
ne da več uporabiti.
Vedrejši grški Zevs, ki ustreza staroindijskemu Djavsu, izrablja svojo
moškost v najrazličnejših smereh. Ta božanski Don Juan zapeljuje svoje
žrtve ali pod svojim lastnim imenom in v svoji lastni telesni podobi ali pa
pod psevdonimi. Njemu naklonjena ljudska domišljija mu je uredila popoln
harem, popoln ginecej.
Drugi bogovi so sicer veliko skromnejši, vendar pa sledijo hrabrilnemu
primeru častitljivega Zeus pater [očeta Zevsa].
§ 53. Nebrzdana domišljija predvsem arioevropskih ljudstev je v strogem in absolutnem semitskem monoteizmu doživela konec. Židovski Bog, ki je po
iztrebljenju vseh nasprotnikov in tekmecev vladal sam, je bil star samec. Pod
vplivom arijskega elementa pa se ni več mogel izogibati stikom z ženskami
in se je moral poročiti.
Čisto mogoče je, da je tudi mene moja prevroča domišljija potegnila
predaleč in da moja domneva ne ustreza dejanskemu poteku v zgodovini
židovsko-krščanske mitologije. Vendar pa so take domneve zelo vabljive.
Jezikovnemu mišljenju lastni spol substančnih besed prihaja na dan tudi
sicer na področju umetnostnega in celo znanstvenega ustvarjanja, ki je povezano z nastajanjem mitov. Inter arma silent musae [med vojno muze molčijo].
V časih, ko je dobila premoč predvsem moška surova sila, so ženski liki muz
stopili v ozadje.
§ 54. Z jezikovnim razlikovanjem spolov je lahko povezano tudi verovanje v čarovnice in njihovo skrivno početje s hudiči. Ta v naročju mračnega katoliškega
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srednjeveškega fanatizma nastala izroditev nedolžnega antičnega mita o ljubimkanjih favnov, satirov in nimf je z nemajhnim številom čarovniških pogromov, najizbornejših mučenj, sežigov živih oseb povečala s krvjo in ognjem
zapisano svetovno zgodovino, to je zgodovino človeškega medsebojnega
sovraštva in človeške okrutnosti. Cerkev se je pač izogibala prelivanju krvi
in ga je nadomestila s cvrenjem na grmadah. Moški onstranski napol po
božje čaščeni nesmrtni hudič je bil nedosegljiv; zato pa naj bi njegova ženska
zemska sostorilka toliko bolj nosila vse pravne posledice njunega skupnega
hudodelstva.
§ 55. Pod pritiskom nacionalnega jezikovnega mišljenja utelešajo umetniki svoje predstave zdaj v moške, zdaj v ženske like. Nemški slikar [Franz von]
Stuck je poosebljeni vojni pošasti dal moško podobo; poljskemu slikarju
[Arturju] Grottgerju je bila njegova Wojna [Vojna] ženska pošast. Prav tako
se ustvarjalni domišljiji kakega francoskega slikarja ali kiparja predstavlja
njegova la Guerre [Vojna] v podobi vse prej kot privlačne dame. Podobno je z nemškimi samostalniki Zorn, Wahn, Wut, Gedanke, Verstand, ob
tem Vernunft ..., s francoskimi samostalniki furie, pensée, raison ... Nasproti
nemškemu samostalniku moškega spola Tode [smrt] so francoski samostalnik ženskega spola la mort in slovanski izrazi za ‘smrt’ (poljsko śmierć, rusko
smert’, češko [in slovensko] smrt ...).
Francoski, italijanski ... slikar ali kipar bo svojo slikovno (plastično) objektivirano patrie, patria ... [domovina] opremil z ženskimi pritiklinami. Prav
tako so za poljskega umetnika njegova ojczyzna, za češkega njegova vlast,
za ruskega njegova rodina ..., za slovenskega njegova domovina ... device ali
ženske. Kjer pa se, kot v nemški besedi Vaterland, v ruski besedi otečestvo ...,
predstava domovine miselno povezuje z nevtralno besedo, mora tudi umetnikova domišljija pri utelešenju te predstave v čutne oblike poseči po svojskih
sredstvih. Nekaj podobnega imamo tudi na področju imen dežel: nemško
[srednjega spola] Deutschland, Rußland, Griechenland, England, Schotland,
Holand, Estland, Lettland, Livland, Kurland, Frankreich, Österreich, Dänemark,
Schweden, Norwegen, Belgien, Italien, Spanien, Bulgarien, Polen, Litauen, Sachsen ..., ob tem pa [ženskega spola] Türkei, Tschechoslovakei ..., francosko Allemagne, Russie, Grèce, Angleterre, Hollande, Estonie, Livonie, Lettonie, France,
Autriche, Belgique, Italie, Espagne, Bulgarie, Pologne, Lituanie, Saxe ...





§ 56. To obvezno opremljenost vseh substančnih besed s spolskimi znaki, ki pritiska na jezikovno mišljenje naših narodov, večkrat občutimo kot nekaj
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strašanskega, kot nadlogo, kot moro, kot težke sanje. Da bi se izognili
nasladnim skušnjavam s seksizmom skorumpiranega sveta, so se čednostni
duhovi zatekli v puščave in samote. Vendar se tudi tam niso mogli rešiti
pred kvarnimi dražmi. V svojih glavah so pač nosili ves svet seksualno čutno
zaznavnih predstav. Indijski Muniji so trpinčili čudovito lepe Apsarase; te so
od bogov, ki so se bali moči pokore, dobile nalogo, da z nezmernostjo čutne
ljubezni odpravijo vse privilegije, ki so jih zadevni Muniji dobili s čistim in
vzdržnim življenjem.
Znane so skušnjave svetega Antona, kateremu so se halucinacijski prividi
spremenili v živa bitja.
Mnoge svete legende se vrtijo okoli boja s tudi jezikovno določenimi spolnimi
skušnjavami in halucinacijami.
Erotični grehi so posebno privlačni in zbujajo značilno nasladno grozoto.
Oboje je izredno okrepljeno s slovničnim spolom mišljenih substančnih
besed.
Tu je izvor mogočne erotične mistike, ki se je razširila zlasti v srednjem
veku, pa tudi pozneje. Mnogi uživači so v poznih letih postali spokorniki in
asketi. Številni menihi, ki so neusmiljeno trpinčili svoje telo, so se zaljubili
v sveto Devico Marijo in v različne druge svetnice ženskega spola. Po drugi
strani pa se je sveta Barbara zaljubila v Jezusa Kristusa. In imela je številne
posnemovalke.
Nekateri mistiki so trdili celo, da je Bog iz ljubezni do človeške duše
znorel.
Seksualizacija možganov, prestavitev seksualnega življenja v glavo, kar je
očitno v zvezi s pretirano krepitvijo občutka slovničnega spola, je med drugim imela za posledico idealno ljubezen blodečih vitezov do njihovih srčnih
dam, ljubezen različnih don Kihotov do njihovih Dulcinej. To viteštvo in
ljubeznivost nasproti damam, ki sta značilni za evropski zahod, ima morda
za posledico izločitev ženske iz skupnosti z volom in oslom desete zapovedi
v dekalogu in ustvarjenje posebne, devete zapovedi za to posebej mikavno
lastnino, kar je povzročilo spremembo prvotnega številčenja starozaveznih
zapovedi (prim. § 46).
§ 57. V boju s prekletim, osovraženim spolom je bila ustvarjena dogma Immaculata Conceptio [o deviškem spočetju], ki jo je treba šteti med psihopatske
iznajdbe človeškega duha.
Človeški rod, ki se lepi na besede, neprestano kliče: memento sexus! (spominjaj se na spol), kot z druge strani spet poslušamo memento mori! (spominjaj se na smrt).
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Tipični Arioevropejec, Stanisław Przybyszewski, ki je, čeprav po rodu Poljak, svoja prva dela napisal v nemščini, je v enem od romanov zapisal: »Na
začetku je bil spol.« Nemški jezik podpira ta enkratni dvoumni izrek; kajti
beseda Geschlecht je homonim, ki po eni strani označuje spol v živalskem in
celo v rastlinskem svetu, po drugi strani pa tudi slovnični spol substančnih
besed. Ta izrek je skorajda enak svojemu predhodniku: »Na začetku je bila
beseda« (ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος) [Sveto pismo, Evangelij po Janezu 1,1]. Arioevropska in semitska beseda, λόγος, verbum, slovo [beseda] ... je opremljena s
spolskimi značilnostmi, z organi psihične oplodnje in razmnoževanja. Spol
je bil torej dan hkrati z besedo.





§ 58. Omenil sem že modrovanja in zamisli človeškega duha, ki se bojujejo s seksualizacijo, vcepljeno možganom, in ki se že dotikajo psihopatološkega. Ta
tako rekoč erotična monomanija, te erotične idées fixes so mnoge umetnike
pripravile do tega, da so te preganjavične predstave, te bolezenske idées fixes
utelesili v take umetniške izdelke, ki so estetsko postavljeni sicer previsoko,
da bi jih lahko prišteli med navadno pornografijo, ki pa vendar v seksualnem smislu delujejo zelo dražeče in imajo zaradi tega v fiziološkem in
etičnem pogledu kar se da škodljiv vpliv. Podobno škodljiv vpliv imajo tudi
tisti pisatelji (pesniki, novelisti, romanopisci), ki se še posebej radi dotikajo kočljivih vprašanj in jih predstavljajo tako, da mora domišljija bralcev
delovati predvsem v seksualni smeri, in zato ti pisatelji prispevajo k deprivaciji, degeneraciji in k širjenju etične posurovelosti. Od tod to poplavljenje
književnosti s pripovedmi, gledališkimi igrami in siceršnjimi izdelki, ki so
posvečeni tako imenovani rešitvi erotičnih problemov in ki se ukvarjajo z
različnimi prešuštvi, zakonskimi trikotniki, zapeljevanji itd.
Nekaj časa so na tem koncertu, ki ogroža človeško moralo, igrali prvo
violino francoski pisatelji. V isti smeri pa so zelo vneto delali pisatelji in
umetniki drugih narodov in drugih dežel.
Marsikdaj je videti tako, kot da se je vse družbeno življenje človeštva
skrčilo na svojsko dvorjenje ruševcev in ruševk in kot da ni nič drugega kot
kronično, nenehno parjenje.
V zadnjem času so se morali zaradi vojne in »prevrednotenja vseh vrednot«, ki jo spremlja, na področju umetnosti in literature erotični problemi
umakniti zaradi drugih motivov, ki so močno prevzeli in pretresli človeštvo.
Kljub temu se eros ohranja in bo najbrž še naprej zadržal svoj prevladujoči
položaj.
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§ 59. Malo predrzno bi bilo domnevati, da je umetniški in pisateljski možganski
erotizem odvisen od seksualizacije jezikovnega mišljenja s slovničnimi spoli
substančnih besed. Zelo zanimivo pa bi bilo raziskati, ali obstoj te jezikovne
značilnosti daje poseben pečat umetniškim in pesniškim stvaritvam.
Vsekakor pa ni dvoma, da so naše sanjske slike delno odvisne od slovničnega
spola, ki se lepi na v sanjah mobilizirane substančne besede. Našo sanjavo
domišljijo obvladuje in vleče za seboj ta mogočni dejavnik.
In ker se nekatere vrste blaznosti da definirati kot neprestane sanjarije v
fiziološko budnem stanju, se lahko v njih navzamemo tudi podobnih od
slovničnega spola odvisnih kaotičnih asociacij in bolezenskih razpoloženj.
Ruski novelist [Anton Pavlovič] Čehov, ki je bil tudi odličen psihiater in
nevropatolog, v svojih novelah pripoveduje, kako se je neki psihično nenormalen subjekt zaljubil v kitaro. Drugi spet se je zaljubil v luno, ker je ruska
beseda za mesec, luna (луна), ženskega spola.
Nekatere manifestacije blaznosti se držijo tistih seksualnih deprivacij in
degeneracij, ki potekajo ali precej mirno in do njih prihaja le v možganih ali
pa – kar je precej pogosteje – jih spremljajo tudi različne razuzdanosti.
Erotična blaznost je zelo blizu religiozni blaznosti in krvoločnemu sadizmu, ki ga spremljajo gnusna zverstva. Te na videz razhajajoče se manifestacije človekovega duha imajo skupno psihično središče, skupni psihični
izvor, pri katerem je lahko udeleženo tudi nenavadno obarvano jezikovno
mišljenje.
§ 60. Ecclesia militans [vojskujoča se cerkev], katero je obvladovala in gnala ta
pesniško-religiozno-sadistična sla, nam je iznašla španske škornje, železne
device in različne druge mučilne naprave svete inkvizicije. V teh izbranih
mučilnih napravah se je utelesila dejavna poezija srednjeveškega katolicizma.
In nasploh spada naša s seksualnim jezikovnim mišljenjem opremljena lingvistična [tj. jezikovna] rasa, tako arioevropska kot semitska, med
najokrutnejše na svetu. Nobena druga rasa ni storila toliko množičnih hudodelstev, nobena druga ni pomorila toliko soljudi, nobena iztrebila toliko
ljudstev drugačnega porekla. V Ameriki so izginile cvetoče civilizacije, ki so
jih uničile evropske divje zveri.
Prav Arioevropejci so prelili celo morje krvi in solz ter s sadistično naslado
temeljito uničili v mnogih stoletjih zbrane kulturne zaklade.
Pa so pri tem s slovničnim spolom opremljeni jeziki teh najokrutnejših
narodov sokrivi?
Vsekakor sta jezikovni spol vseh substančnih besed v naših jezikih in iz
tega izhajajoča seksualizacija našega jezikovnega mišljenja po eni strani
198 

B O REC 690–693
REV IJA Z A ZGO DOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJI ŽEVNO ST

blagoslov, po drugi strani pa prekletstvo. Blagoslov, kolikor podpirata naše
znanstveno in pesniško ustvarjanje, prekletstvo, kolikor sodelujeta pri nastajanju in razvijanju svojskih smeri človeške blaznosti in krepita sovraštvo med
ljudmi in uničevalni bes.
Poleg tega deluje obstoj jezikovnega spola, ki se drži substančnih besed,
neugodno v tem smislu, da je povezan z neznanskim tratenjem časa in
duhovne energije, ki mora biti uporabljena pri premagovanju in posiljevanju te jezikovne izroditve, tj. pri pomnjenju spola neštetih besed v nekaterih
jezikih hkrati.
Ta jezikovna posebnost je torej sicer naš prijatelj, najbrž pa še pogosteje
naš sovražnik.
Da pa bi sovražnika lahko nevtralizirali, ga moramo predvsem temeljito
spoznati.
To spoznanje pa je oteženo s tem, da je velikanski napredek na področju
znanstvenih in umetniških iznajdb pospremljen z zastojem ali celo z nazadovanjem na področju etične izpopolnitve.

V S EB IN A
Osebno
§ 1 Razdelitev teme

I

VP LI V JE ZI KOV N E GA M I ŠL J E N J A N A SP LOŠNO (§ 2–30)

§ 2–3 Vzajemni vpliv jezikovnega mišljenja in človeškega mišljenja nasploh. Pomen jezika kot takega.
Človeška megalomanija
§ 4–5 Jezikovna različnost. Večjezičnost. Materni jezik. Sovraštvo do narodov in spoštovanje narodov. Medsebojno preganjanje na osnovi jezikovne različnosti
§ 6 Jezikovni purizem in jezikovna ksenofobija
§ 7 Učenje tujih jezikov
§ 8 Sredstva spoštovanja stopnje izobrazbe in socialnega položaja
§ 9 Različni slogi govorjenja in pisanja
§ 10–14 Jezikovno znanje. Svet kot slovar
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§ 15 Besedni fanatizem
§ 16 Moč besede
§ 17–18 Pravila in izjeme. Fleksija in aglutinacija. Homonimija in sinonimija. Umetni svetovni jeziki
§ 19 Kvantitativno mišljenje
§ 20–28 Pisava, pisanje. Alfabetizem in analfabetizem. Vpliv pisave na svetovni nazor in razpoloženje.
Fonetično-akustična pisava in ideografija. Fonemografija. Morfemografija. Monoprincipizem in poliprincipizem. Domače besede in izposojenke. Dar razvozlavanja beročega. Zgodovinski način pisave.
Vpliv jezika na skupine narodov in nacionalnosti. Vzporednost in nevzporednost med pisnimi in
glasovnimi vrstami. Zamenjevanje pojmov
§ 29–30 Vpliv svojskosti danega jezika na njegovo obravnavo pri domačih slovničarjih

II

RA ZLI Č N I JE ZI KOV N I SP O L I I N N J I H OVA P OVE Z AVA S SVE TOVNI M
N A ZO RO M I N R A Z P O LO Ž E N J E M Z A DEV NI H P O SAME ZNI KOV I N
N A RO D OV (§ 31–44)

§ 31–36 Dejstvo obstoja slovničnih spolov. Jeziki z razlikovanjem spolov in brezspolski jeziki. S tega stališča
različne skupine arioevropskega jezikovnega sveta. Spolski eksponenti pri samostalnikih in pri besedah, ki jih določajo
§ 37–40 Spoli treh vrst: (1) Seksualizacija človeškega mišljenja; (2) Biološke razlike živega in neživega; (3) Sociološka postavitev moških oseb nasproti vsemu preostalemu svetu. Samostalniki ženskega spola kot
izpeljanke iz samostalnikov moškega spola. Eva iz Adamovega rebra. Lastno gospodarstvo jezikovnega
mišljenja. Skupni plesi
§ 41–44 Velik vpliv obveznega spolskega označevanja na psiho. Obvezno navajanje barve las in vere v potnih
listih. Požidenje jezikovnega mišljenja. Predstava lastnine. Razlikovanje določnosti in nedoločnosti

III

POVE Z AVA S PO L SK E G A R A Z L I KOVA N J A S SVE TOVNI M NA ZO RO M I N
RA ZPOLOŽE N J E M (§ 45–60)

§ 45–48 Medsebojni vpliv in medsebojna izmenjava med zunanjim svetom in človeško psiho. Literarna dejavnost. Šale in besedne igre. Zakonodaja. Deset Božjih zapovedi. Institucije in časti. Čisto svetni
kodeksi in zakoniki. Enakopravnost pornografije. »Platonska ljubezen«. Seksualizirane substančne
predstave se medsebojno oplajajo. Jezik mitologije. Ustvarjalna moč na področju znanosti, literature,
pesništva, umetnosti. Možganski erotizem
§ 49–55 Beseda postane sila in telo. Jezikovno mišljenje je ustvarilo mnoge bogove in obljudilo nacionalni
Olimp. Bogovi in boginje. Etimološki miti. Zevs kot božanski Don Juan. Stari hebrejski samec se
ukloni arijskemu vplivu in se poroči. Čarovnice in hudič. Srednjeveški krščanski fanatizem. Moške in
ženske podobe / liki umetniških utelešenj
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§ 56–57 Predstava spola kot nadloga, kot mora, kot težke sanje. Beg pred skušnjavami. Puščave in samotarska
bivališča. Spokorniki in menihi. Samopremagovanje. Boj s seksualnimi skušnjavami in halucinacijami. Erotična ljubezen do device Marije in Jezusa Kristusa. Potujoči vitezi. Immaculata conceptio.
Memento sexus! »Na začetku je bil spol«
§ 58–60 Erotična monomanija. Fiziološko in etično škodljivi umetniški izdelki. Deprivacija, degeneracija.
Podobe iz sanj v budnem stanju. Erotična blaznost. Erotično-religiozno-sadistična sla. Ecclesia militans. Arijska in semitska rasa. Blagoslov in prekletstvo. Prijatelj in sovražnik. Spoznati sovražnika
PR EV E D E L PE T E R WE ISS
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PE TE R WE ISS

I Z Ž I VL J E NJA IN
D E L A P OL JS K EGA
J E Z I KOS LOVCA JANA
B AU D O U I NA DE
C O U RT E NAYJA
(Spremna beseda)

0 Poljski jezikoslovec Jan Ignacy Niecisław Baudouin de Courtenay (največkrat podpisan kot Jan Baudouin de Courtenay, kar se izgovori [ján boduên
də kurtəné]) je bil rojen leta 1845 v Radzyminu pri Varšavi, umrl pa je leta
1929 v Varšavi. Študiral je v Varšavi, Pragi, Leipzigu, kjer je leta 1870 doktoriral, v Jeni in Berlinu, učil pa do konca prve svetovne vojne na univerzah
v Kazanu, Tartuju, Krakovu (Poljska je bila takrat pod rusko okupacijo) in v
Sankt Peterburgu, zadnje desetletje na varšavski univerzi. Ker je večino svojega delovnega življenja prebil in učil v Rusiji, ga imamo hkrati za ruskega
jezikoslovca in ruskega profesorja (po rusko se je podpisoval Iván Aleksándrovič Boduèn de Kurtenè). Sam se je imel za Poljaka, vendar v tistem času
kot tak ni mogel delati na varšavski univerzi, ker je bila ta v ruskih rokah.
Potem ko je Poljska po koncu prve svetovne vojne dosegla neodvisnost, se je
vrnil v Varšavo. Tu je v že kar visoki starosti dobil profesorsko mesto na jezikoslovni fakulteti, ob tem pa je z znanjem, izkušnjami, vzorom in preteklim
delom močno vplival na takratne mlade poljske jezikoslovce.
1 Kot jezikoslovec se je ukvarjal z najrazličnejšimi področji in jeziki, hkrati pa
je to svojo dejavnost povezoval z drugimi strokami (npr. etnografijo, zgodovino). Z doslednim uveljavljanjem kar se da velike natančnosti zapisovanja v
glasoslovju, predvsem v dialektologiji, je v zadnji četrtini 19. stoletja dosegel
vrhunsko stopnjo. Objavljene izsledke je dokumentiral tako temeljito, da
iz tistega časa ni mogoče vzeti v roke nič drugega primerljivega, predvsem
z natančno transkripcijo, prevodi narečnih besedil v katerega od svetovnih
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jezikov in velikokrat tudi z dodanimi slovarji. Baudouinove ugotovitve o zaznavanju dvojne narave jezika (fizične in psihične), ki jo je utemeljil švicarski jezikoslovec Ferdinand de Saussure, so v tem času pomembno pomagale
pri uveljavitvi pojma fonem, ki je bil pozneje definiran kot najmanjša glasovna pomensko razlikovalna enota v jeziku, in pri njegovi določitvi nasproti glasovju nasploh. Temu ustrezno je Baudouin zamejil tudi morfem kot
pomensko razlikovalno enoto na oblikoslovni ravnini, njegovo pa je tudi
poimenovanje grafema kot najmanjše pisne enote v jeziku. Trdil je, da je
»dejanska povezava med pisavo in jezikom lahko le psihična«. Pri obravnavi
govorjenega in zapisanega jezika je poudarjal govorjeno obliko, hkrati pa je
s svojimi raziskavami pokazal vrednost zapisanega, recimo stare poljščine v
dokumentih do 14. stoletja, ki jih je proučil in vzorno predstavil na samem
začetku svoje znanstvene poti. Pisal je na primer še o razlogih za jezikovne
spremembe in o razvojnih tendencah v jezikih.
Baudouin je objavljal v menda sedmih jezikih, med katerimi je tudi slovenščina, in za tisk pripravil recimo tretjo izdajo obsežnega razlagalnega
ruskega slovarja Vladimirja Ivanoviča Dalja v štirih knjigah (1903–1909).
Kljub temu pa je veliko njegovih del in pisem ostalo v rokopisu. Gradivo je
še vedno na razpolago, večinoma v arhivu Ruske akademije znanosti v Sankt
Peterburgu. V varšavski narodni knjižnici pa hranijo recimo njegovih monumentalnih 473 zvezkov na več kot 13.000 straneh z zapisi razvoja govora
njegovih dveh hčera iz let 1885–1904.
Nemški jezikoslovec, slavist in proučevalec Baudouinovega življenja in
dela Joachim Mugdan je zapisal: »Poljski jezikoslovec Jan Baudouin de Courtenay je bil med najbolj vsestranskimi in produktivnimi učenjaki svojega časa
in hkrati angažiran borec za resnicoljubnost in pravičnost. S skrbnim zbiranjem
podatkov in z domiselnimi teoretičnimi razmišljanji je na različnih jezikoslovnih področjih zapustil pomembne prispevke, ki si v sodobnem jezikoslovju še
naprej zaslužijo pozornost.«
2 Od leta 1872 naprej je Baudouin de Courtenay raziskoval zahodna slovenska narečja, predvsem v Reziji in Benečiji (danes v Italiji). To jezikovno
področje je prišel proučevat večkrat (v letih 1877, 1890, 1891, 1892, 1893
in 1901), ob tem pa je opisal še del dveh drugih narečij, in sicer gorenjsko
okoli Bleda in Bohinja (1877) ter cerkljansko (1884–1885). V objavah o
slovenskih narečjih je »s svojimi narečjeslovnimi razpravami ustvaril trdno,
vseskozi znanstveno podlago za slovensko narečjeslovje«, kot je zapisal Jože
Toporišič. Njegove knjige (v nemščini, ruščini in italijanščini) o zahodnih
slovenskih narečjih so: Poskus fonetike rezijanskih govorov (1875), Rezijan204 
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ski katekizem (1875), Rezija in Rezijani (1876), Furlanski Slovani (1878),
Jezikoslovni zapiski (1881), Materiali za zgodovino, južnoslovansko dialektologijo in etnografijo z rezijanskimi (1895) in beneškoslovenskimi besedili (1904) ter s ponatisom rezijanskega katekizma (1913); četrto knjigo
Materialov sta leta 1988 izdala Liliana Spinozzi Monai in Milko Matičetov
(http://tinyurl.com/BdC-ISJ). Tudi Baudouinovega neobjavljenega gradiva iz slovenskih narečij je v Sankt Peterburgu še veliko: seznami naslovov
njegovega za zdaj mrtvega kapitala čakajo na boljše čase. Tako je še leta
2009 izšla obsežna knjiga Glosar terskega narečja, ki jo je iz Baudouinovih rokopisov preuredila ter z italijanskimi komentarji in s slovenskimi in
italijanskimi prevodi in seznami zgledno opremila italijanska jezikoslovka
Liliana Spinozzi Monai, proučevalka Baudouinovega dela in dialektologinja
zahodnih slovenskih narečij (http://tinyurl.com/BdC-ISJ). Ker se je Baudouin po prihodu v naše kraje zelo hitro naučil tudi slovensko, je že ob
prvem bivanju pri nas v letih 1872–1873 v časopisu Soča objavil opažanja
z naslovom »Nektere opazke ruskega profesorja« (v knjigi so izšle leta 1873,
http://tinyurl.com/BdC-Nektere-opazke), z mnogimi še danes zanimivimi
in uporabnimi podatki o takratnih Slovencih na zahodnem slovenskem jezikovnem ozemlju.
3 Baudouin se je vse svoje aktivno življenje zavzemal za pravice narodnih in
drugih manjšin. V carski Rusiji je bil leta 1913 zaradi letaka, s katerim je
zahteval razširitev pravic manjšinskih narodov v Rusiji, obsojen na dve leti
ječe. Po treh mesecih je bil sicer izpuščen, vendar pa je izgubil profesorsko
mesto, ki mu je bilo vrnjeno šele leta 1917. Potem ko se je vrnil v Varšavo,
so ga na prvih volitvah za poljskega predsednika decembra 1922 za svojega
kandidata predlagali predstavniki narodnih manjšin. Sprva mu je kazalo dobro, v zadnjem krogu pa je bil izvoljen Gabriel Narutowicz. (Ta se je v poljsko politično zgodovino zapisal predvsem zato, ker ga je teden dni po izvolitvi, češ da so ga Poljakom vsilili tujci, ubil skrajni poljski nacionalist.) Poleg
tega si je Baudouin prizadeval za uveljavitev esperanta, umetno ustvarjenega
jezika, ki naj bi lajšal sporazumevanje med govorci različnih jezikov, čeprav
je bil do njega tudi kritičen. Zaradi opozoril na zapostavljenost ženskega
spola v jezikovnem svetu velja danes za enega od pionirjev feminističnega jezikoslovja, sociolingvistične discipline, ki presoja in analizira jezikovno rabo
s feminističnih vidikov. Baudouin je ob koncu življenja izstopil iz katoliške
cerkve (in izstop utemeljil v knjigi, ki je izšla dve leti pred smrtjo), za kar pa
se mu je ustanova čisto po človeško maščevala po smrti: ni smel biti pokopan na katoliškem pokopališču, zato zdaj počiva na evangeličanskem.
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4 Jan Baudouin de Courtenay je z (italijanskim) predavanjem z naslovom
»O jezikovni in etnografski pripadnosti furlanskih Slovanov« sodeloval na
posvetovanju v Čedadu leta 1899, objavljeno pa je bilo leto dni pozneje. Tu
je izpovedal tale svoja stališča, ki presegajo njegov pogled na položaj Slovencev na skrajnem slovenskem zahodu, na meji z italijanščino in furlanščino,
tik pred koncem 19. stoletja (v prevodu Pavleta Merkuja):
»Na srečo ne spadam v ono vrsto ljudi, ki nam stalno zagotavljajo, kako
so polni ljubezni, pri njihovem delu pa venomer opažamo globoko sovraštvo.
V meni ni ne ljubezni ne sovraštva; v meni je samo želja po resnici: hočem videti, opazovati in, kolikor je mogoče, razlagati. In če bi slučajno morali stopiti na
praktična tla, so moja načela, ki jih narekujejo ne oportunizem, ne strasti, ne
politična ješčost, temveč izključno čut za pravico, ta:
1. Če spoznamo v mejah vseh držav neko vis major, neko višjo silo, neko stalno dejstvo in nočemo priklicati gorja pokolov, žrtev, razdejanja in bede, da te
meje spremenimo, imamo vendar pravico in dolžnost zahtevati, da v obsegu
državnih meja prebivalstvo ni za uradnike, temveč so uradniki postavljeni za
prebivalstvo, da ni prebivalstvo prisiljeno učiti se jezika uradnikov, temveč da se
morajo uradniki učiti jezika prebivalstva.
2. Ne prevladujoče število ne gospodujoči razredi nimajo pravice preganjati manjšega števila, tako imenovanih nižjih razredov, ki so taki bodisi zaradi etničnega
izvora bodisi zaradi socialnega položaja.
3. Kakor ne bi smeli obstajati preganjani ljudje, tako tudi ne bi smela obstajati
preganjana plemena, preganjani narodi, preganjani socialni razredi.«

206 

B O REC 690–693
REV IJA Z A ZGO DOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJI ŽEVNO ST

OSNOVNA LITERATURA


Franc Jakopin, »Pomen Jana Baudouina de Courtenaya za slovenistiko: ob stoletnici prvega obiska v
Sloveniji«, Jezik in slovstvo, let. 18 (1972/73), št. 1–2, str. 1–9 (http://tinyurl.com/FJak-1972-BdC).



Pavle Merkù, »Načelne misli Jana Baudouina de Courtenaya«, Jezik in slovstvo, let. 18 (1972/73), št.
4, str. 151–152 (http://tinyurl.com/PMer-1973-BdC).



Tine Logar, »J. Baudouin de Courtenay – slovenski dialektolog«, Jezik in slovstvo, let. 33 (1987/88),
št. 1–2, str. 1–7 (http://tinyurl.com/TLog-1987-BdC).



Joachim Mugdan, Jan Baudouin de Courtenay (1845–1929): Leben und Werk, Fink, München,
1984.



Jan Baudouin de Courtenay, The Beginnings of Structural Linguistics: Baudouin de Courtenay Anthology, ur. Edward Stankiewicz, Indiana University Press, Bloomington – London, 1972.



Jože Toporišič, »Slovensko narečjeslovje«, v: Jože Toporišič, Portreti – razgledi – presoje: k zgodovini
slovenskega jezikoslovja, Obzorja, Maribor, 1987, str. 217–256.

207 

B O REC 690–693
REV IJA Z A ZGO DOVI NO, ANTROPOLOGIJO IN KNJI ŽEVNO ST

208 

B O REC 690–693
REV IJA Z A ZGO DOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJI ŽEVNO ST

M A J A M UR N IK

O DE R 5 7 : Z AČET K I
G LE DA L I Š KI H IN OVACIJ
V S PE C I F I ČNIH
D RUŽ BE N OP OL IT IČN IH
R A Z M E R AH
Razmišljati o Odru 57 v današnjem času, ko se zdi, da so šle težnje gledališča v povsem drugo smer, je morda nekoliko vprašljivo. Danes so pogledi
usmerjeni bolj v različne oblike sodobnih kombiniranih uprizoritvenih praks
– v ples, performans, tehnoperformans, umetnost skupnosti (angl. community art) itd. Kljub temu še zmeraj obstaja močna linija »klasičnega«, na tekstu
temelječega oziroma tekstocentričnega gledališča, ki pa se ne navezuje nujno
le na repertoarna in institucionalna gledališča. Oder 57, alternativno gledališče, ki je začelo delovati leta 1957 in bilo ukinjeno leta 1964, je bilo v osnovi
literarno, na tekstu temelječe gledališče. To pomembno poglavje slovenske
kulture pripada prvemu valu eksperimentalnosti v slovenskem gledališču, ki
je nastopil v drugi polovici petdesetih in v začetku šestdesetih let prejšnjega
stoletja. Gledališko eksperimentiranje se je nato nadaljevalo konec šestdesetih let z ustanovitvijo Gledališča Pupilije Ferkeverk in nato v sedemdesetih z
Glejem, Pekarno in drugimi. Oder 57 tako stoji na začetku tega raziskovanja
gledaliških izraznih sredstev, ki je pomenilo premik z mrtve točke tedanjega
gledališča v smeri modernizacije (pa tudi modernističnosti). Primer Odra 57
tako kaže prve spremembe v razumevanju gledališkega medija na Slovenskem,
saj že stoji na obratu paradigme, znotraj katere je gledališče pojmovano kot
avtonomno in ne kot zgolj bolj ali manj uspešno sredstvo za prikaz literarnega
dela. Če želimo na kompleksnejši način razumeti sedanje slovensko gledališče
in njegove tendence, se je treba zavedati pojavov ob obratu paradigme.
Oder 57 je zanimiv tudi zato, ker je uprizoril in generiral nastanek trinajstih kvalitetnih slovenskih dram z modernističnimi potezami, ki pomenijo
209 

B O REC 690–693
REV IJA Z A ZGO DOVI NO, ANTROPOLOGIJO IN KNJI ŽEVNO ST

obračun s tedanjimi pretežno tradicionalnimi usmeritvami, v žepu katerih
se je v letih po drugi svetovni vojni znašla slovenska literatura. Te drame
so danes kanon slovenske povojne dramatike. Ne nazadnje pa delovanje
in usoda Odra 57 kažeta možnosti in nemožnosti kritičnega delovanja in
mišljenja v tedanjem času na Slovenskem, ko so bile razmere delno liberalizirane. Kažeta svojevrstno zmes politično-kulturno-umetniškega delovanja,
kot se je razvila v specifičnih družbenopolitičnih razmerah.
S LOVE N S KO GL ED AL IŠ ČE V PE TDE SETIH LETIH:
O D » Ž L AH T NEGA REAL IZM A« K ALTERNATI VAM
Ko se oziramo k delovanju Odra 57 in drugih dveh alternativnih gledališč
prvega vala eksperimentiranja v slovenskem povojnem gledališču, se je treba
zavedati, da njihov uprizoritveni slog ni bil izrazito usmerjen v vizualne
režijske inovacije ali gibalni teater. Režijske vizualne invencije so bile prejkone skromne, še zlasti če jih primerjamo s skokom režiserskega gledališča
v osemdesetih letih ali z današnjo razvejano gledališko ponudbo. Vsa tri
gledališča prvega povojnega eksperimentalnega vala so namreč izhajala iz
dramskega teksta in na tem je temeljilo njihovo gledališko raziskovanje. V
slovenski prostor so načrtno in programsko uvajala sodobna avantgardna
besedila, za katera na odrih institucionalnih gledališč ni bilo pravega posluha; ta besedila pa so prebirala na drugačen način oziroma so iskala druga, ustreznejša, »resničnejša« sredstva za njihovo odrsko izraznost. Tako je
Eksperimentalno gledališče (1955–1967)1 slovenskemu občinstvu prvikrat
predstavilo sočasno gledališče absurda (npr. Konec igre in Lepe dneve Samuela Becketta ter Zgodbo o živalskem vrtu Edwarda Albeeja), Gledališče Ad
hoc (1958–1966)2 pa se je lotevalo predvsem del sodobnih francoskih avtorjev (pripravilo je slovenski praizvedbi Sartrovih Zaprtih vrat in Umazanih
rok, uprizarjali pa so tudi drame Jeana Giraudouxa in Jeana Anouilha). To
gledališče se je torej lotevalo modernih konverzacijskih iger in si prizadevalo
za kultiviranje sloga njihovega uprizarjanja, o katerem so njegovi akterji me1 Njena ustanoviteljica in voditeljica je bila režiserka Balbina Battelino Baranovič. Do leta 1967, ko je
zamrlo, je gledališče pripravilo šestnajst premier, od tega štiri večere poezije in eno komično opero.
Gl. Vasja Predan, Slovenska dramska gledališča: kratek oris, Mestno gledališče ljubljansko, Ljubljana,
1996, str. 131–132.
2 Njegova voditeljica je bila režiserka in nekdanja igralka ljubljanske Drame Draga Ahačič. V osmih
letih delovanja je pripravilo deset uprizoritev. Gl. prav tam, str. 133.
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nili, da ga pri nas zanemarjajo. V režijskem smislu pa je bilo Eksperimentalno gledališče nekoliko drznejše: preizkušalo je model gledališča v krogu, s
čimer je rahljalo ločnico med igralci in gledalci ter raziskovalo komunikacijo
med njimi. Eksperimentiranje z omenjenim modelom je treba razumeti v
kontekstu dejstva, da je v institucionalnih gledaliških hišah takrat prevladoval model italijanskega škatlastega odra, ki se je navezoval na realistično
ali celo naturalistično gledališče, ki je ohranjalo ostro ločnico med odrskim
dogajanjem in občinstvom.
Ustanovitev omenjenih alternativnih gledališč in Odra 57 je bila povezana
predvsem z nezadovoljstvom nad takratnim že nekoliko izpetim načinom
odrskega ustvarjanja v institucionalnih gledaliških hišah, zlasti v ljubljanski
Drami. Omogočilo jo je delno odpiranje družbenopolitičega prostora sredi
petdesetih let, ki je alternativne odre dopuščalo in jih financiralo (čeprav
bolj skromno, delo pa je bilo večinoma prostovoljno).3
Takratno gledališko ponudbo so obvladovale institucionalne gledališke hiše,
ki so poleg klasikov uprizarjale zlasti socialno- in socialističnorealistična dela
(med slovenskimi na primer tovrstna dela Ivana Cankarja, Mire Miheličeve,
Mateja Bora, Miška Kranjca, Vitomila Zupana, Antona Ingoliča in drugih,
danes neznanih avtorjev), in sicer v slogu »žlahtnega realizma«. Zlasti vodilno in najbolj vplivno gledališče – ljubljanska Drama –, uveljavljeno že pred
vojno, je takó po dramski kot po uprizoritveni in igralski plati životarilo v
preigravanju že obrabljenih obrazcev. Ljubljanska Drama je sredi petdesetih
let sicer začutila potrebo po svežem vetru, vendar se temu klicu ni bila zmožna
brezkompromisno odzvati. Taka sta bila denimo poskusa vključevanja del
nekaterih sodobnejših, modernih dramatikov (Lorca, Osborne, Anouilh) v
repertoar in pa natečaj za izvirno slovensko igro, ki ga je razpisala leta 1956.4
Precej na natečaj prispelih tekstov si je prizadevalo odmakniti od socialnega
realizma, spogledovalo se je s sočasnimi prijemi in smermi moderne evropske dramatike. Pri tem so bili ključni vplivi modernizma in eksistencializma ter gledališča absurda. Kljub natečaju pa je imel »novi« tip slovenske
dramatike na začetku veliko težav pri prodiranju na institucionalne odre.
Pri občinstvu in večini kritike je naletel na odklanjanje. Pravo potrditev in
gledališko izpolnitev je dosegel šele na majhnih odrih alternativnih gledališč
3 Omenjena alternativna gledališča so sestavljale manjše skupine, ki so se občasno sestajale. Praviloma
so v njih delovali profesionalni ustvarjalci in teoretiki z različnih področij, tako gledališčniki (režiserji,
igralci, dramaturgi) kot tudi filozofi in literarni komparativisti. Nekateri so bili celo zaposleni v ljubljanski Drami, drugi še študentje takratne Akademije za igralsko umetnost in Filozofske fakultete.
4 Nagrajena so bila dela Dominika Smoleta, Jožeta Javorška in Igorja Torkarja.
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– zlasti na Odru 57 –, ki so poskušala razvijati drugačne gledališke prijeme,
kakršnih institucionalna gledališča (še) niso gojila.
UP RIZO RIT V ENI S LOG ODRA 57:
P OU DAREK N A B ES ED I I N ASKE TSKOSTI
Oder 57 je bil med njimi najbolj profiliran in tudi najbolj ambiciozen. Podobno kot drugi dve alternativni gledališči je v prvi vrsti izhajal iz tekstovne
predloge, uprizoritve so bile komorne. Še več, njegov uprizoritveni slog je
celo eksplicitno zavračal vsakršno razkošje in težil k vizualno reducirani
odrski praksi. Usmerjen je bil v asketskost; premiki in gestika igralcev, scenografija in kostumografija, luč – vse to je bilo skrčeno na minimum. Taras
Kermauner to takole jedrnato opredeljuje: »Čim manj odrskih premikov
in gest! Nobenega razkošja v sceni! Ples je prepovedan! Telo mora biti do
kraja zadržano! Vse se dogaja z besedo!«5 Oder 57 je bil namreč v osnovi zasnovan kot literarno gledališče. Bistveni poudarek je imel dramski
tekst oziroma, natančneje, odnos med igralcem in tekstom. Na asketskem
prizorišču, ki je bilo programsko zastavljeno in ne le odraz skromnega
finančnega stanja Odra, je lahko na pomenu pridobila beseda. Temu je bilo
treba prilagoditi tudi način igre: ta se je razlikoval od čustvenih, mestoma
patetičnih, klišejskih in podčrtovalnih gibov sloga »žlahtnega realizma«, ki
je takrat prevladoval v institucionalnih gledališčih, gojila pa ga je predvsem
ljubljanska Drama (od koder so na Oder 57 prostovoljno prihajali tudi
nekateri igralci). Osnova igralskega sloga v Drami je bila čustvena manira. Glavne vloge so bile že vnaprej rezervirane za peščico velikih igralcev,
zvezd, ostali pa so se jim morali podrejati. »Bodisi bombastična retorika po
vzoru velikega klasicističnega stila Burgtheatra, bodisi že v maniro izrojen
realizem, ki se je zgledoval po Stanislavskem,« se spominja Polde Bibič, ena
glavnih igralskih osebnosti druge polovice dvajsetega stoletja.6 Nasprotno
pa si je Oder 57 namesto čustva in manire za glavno vodilo postavil misel.
Težil je k intelektualizmu, vstran od emocionalnega podoživljanja vloge,
in k stiliziranemu ter ostremu izrazu. Igralski slog Odra 57 je torej gradil
iz razuma, iz ostrine misli, ta pa je imela svoj izvor v besedilu. Igralec je
5 Taras Kermauner, »Oder 57 in politika«, v: Žarko Petan, Tone Partljič (ur.), Oder 57 (pričevanja),
Mestno gledališče ljubljansko (Knjižnica MGL, 103), Ljubljana, 1988, str. 109.
6 Polde Bibič, »Kako sem doživljal Oder 57 pa še kakšna malenkost povrh«, v: Petan, Partljič (ur.), nav.
delo, str. 65.
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na Odru nastopal kot nosilec te misli, ki jo je posredoval zbrano, čisto in
diskretno.
Eden od igralskih dosežkov na Odru 57 je bila Součkova kreacija Kreona
v Smoletovi Antigoni, v takratni časopisni kritiki priznana kot prvovrstna
in izredno sugestivna.7 Součkova igra je bila na videz umirjena, komorna,
očiščena pretiravanja in nepotrebne gestikulacije, trezna in ostra, vendar
polna notranje intenzivnosti. Praizvedba Antigone (upriz. 1960) je bila, skupaj z Afero Primoža Kozaka (upriz. 1961; obe v režiji Francija Križaja), tudi
sicer ena najuspešnejših uprizoritev Odra 57. Souček se spominja, kako je
gradil vlogo: »Vedel sem tudi, da ne bom mogel uporabiti nobenega pomagala, ki jih daje na razpolago ,žlahtni realizem‘, in da bom moral nekaj
izumiti. Odločil sem se, da bom vso vlogo Kreona, z monologom vred,
igral brez gestikulacije. Da se bom osredotočil samo na misel in besedilo.«
In še: »Premikali smo se le v diagonalah, vadil sem v ,novem stilu‘, brez
gest, brez medmetov in brez poudarjenih čustev [...].«8 V zvezi z uprizoritvijo Kozakove Afere leto dni pozneje, v kateri je v ključni vlogi prav tako
nastopil Souček, je Taras Kermauner zapisal: »Ravno uprizoritev Afere [je]
najostreje uveljavila novi slog Odra: moškost, nečustvenost, ostrino, že na
robu surovosti, krutosti, trdote. Souček kot Komisar in Rozman kot Simon
sta udarjala kot jeklo ob jeklo.«9
Oder 57 je poleg askeze gojil še neki drug moment: absurdizem. Smoletove Igrice, Božičev Vojaka Jošta ni in Jovanovićevi Norci (ti niso dočakali
uprizoritve na Odru 57, bili pa so predvideni) so izkazovali ludistične
prvine. V primerjavi z drugimi uprizoritvami Odra 57 je bila uprizoritev
Božičeve absurdne groteske Vojaka Jošta ni (upriz. 1962 v režiji Žarka Petana) v režijskem smislu nekoliko bolj eksperimentalna. Oblikovala je nove
mizanscenske rešitve, ki so se odmaknile od ustaljenih, preizkušenih prijemov realističnega gledališča. Tako sta bila Štefka Drolc in Lojze Rozman v
ključnih dialogih obrnjena s hrbtom drug proti drugemu – to naj bi poudarjalo njuno odtujenost. Tudi tu so izbrani režijski prijemi poskušali zajeti sam
miselni svet dramskega teksta. Tisto, iz česar so izhajali, je bila torej misel in
ne sentimentalno čustvo kot osnova »žlahtnega realizma«.
Bistvena značilnost Odra 57 je bila uprizarjanje novih slovenskih dram.
Oder 57 je celo generiral nastanek nove slovenske dramatike, ki je prelomila
7 Vasja Predan, »Smoletova Antigona«, Ljubljanski dnevnik, 12. april 1960, str. 3.
8 Jurij Souček, »Smo ti kaj dolžni? Nič! Dal si Odru enak delež, kot ga je dal Oder tebi! Računi so
poravnani!«, v: Petan, Partljič (ur.), nav. delo, str. 135.
9 Kermauner, »Oder 57 in politika«, v: Petan, Partljič (ur.), nav. delo, str. 94.
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s tradicijo socialnega in socialističnega realizma (nekateri, na primer Taras
Kermauner, so ta odnos do sveta in njegovo literaturo kritično poimenovali
»socialni humanizem«) in se je pod vplivi sodobne evropske drame preizkusila v različicah poetične in politične drame ter drame absurda.
Med dvajsetimi premierami, ki jih je gledališče pripravilo od ustanovitve10
leta 1957 do nasilne ukinitve spomladi 1964, je bilo trinajst slovenskih
dramskih novitet. Ostalo pripada štirim recitacijskim večerom slovenske literature ter trem uprizoritvam tujih avantgardnih avtorjev. Tako so realizacijo
na Odru 57 doživela dramska besedila Dominika Smoleta (Antigona in Igrice),
Primoža Kozaka (Afera in Dialogi), Petra Božiča (Križišče, Zasilni izhod, Vojaka Jošta ni in Kaznjenci), Daneta Zajca (Otroka reke), Jožeta Javorška (Veselje
do življenja), Vitomila Zupana (Aleksander praznih rok) in Marjana Rožanca
(Stavba in Topla greda). Uprizorjena so bila v sedmih, zelo nestalnih letih delovanja. Ponovitev je bilo malo: od dve do enajst, v povprečju pa okrog pet,
šest. Po mnenju kritikov najboljši uprizoritvi Odra 57, Smoletova Antigona
in Kozakova Afera, sta na primer doživeli pet oziroma devet ponovitev, kar je
z današnjega vidika in tudi z vidika takratnih institucionalnih gledališč zelo
malo. Predstave so bile v Viteški dvorani v ljubljanskih Križankah, nekatere
ponovitve tudi v okviru jugoslovanskih festivalov. Občinstvo je prihajalo v
glavnem iz vrst študentov in intelektualcev; izjema je bila publika, ki je prišla
na premiero Tople grede: to so bili nahujskani delavci iz grosupeljskega kmetijskega kombinata, ki so z izgredi prekinili premiero.
V zvezi z Odrom 57 se je večkrat zastavljalo vprašanje, v kakšni povezavi
je z revijo Perspektive. K temu vprašanju se bomo še vrnili; zdaj osvetlimo le
en vidik – tisti, ki se nanaša na dramatiko.
Večina dram, uprizorjenih na Odru 57, je bila objavljenih v Perspektivah,
od tod poimenovanje zanje – »perspektivovska dramatika«. Del sodelavcev
Odra je tudi pripadal uredništvu ali vsaj ožjemu krogu revije. Predvsem
pa je revijo in Oder povezoval isti duh perspektivovstva. Denis Poniž ga
10 Ustanovila ga je skupina študentov z Akademije za igralsko umetnost in Filozofske fakultete. Prvi
dogodek je bil Večer slovenske ljubezenske lirike, prvi pravi predstavi pa sta sledili spomladi 1958
z uprizoritvijo dveh tekstov sodobnega in v socialistični državi, ki so jo pri spoznavanju sočasnih
dramskih in gledaliških tokov z Zahoda ovirale težko prepustne državne meje, dokaj neznanega, a
»moralno« vprašljivega Eugèna Ionesca. To sta bili Učna ura (1951) in Plešasta pevka (1950). Veno
Taufer, ki v knjigi Živo gledališče III (izd. Mestno gledališče ljubljansko, Ljubljana, 1975) podrobno
poroča tudi o Odru 57, piše, da dve Ionescovi »antidrami« na začetku delovanja Odra nista bili zgolj
naključje, ampak sta opravili pomembno vlogo informiranja tako gledališkega občinstva kot bodočih
slovenskih dramatikov.
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označuje »duh kritične distance do vseh institucionalnih monolitov, ki so
tvorili družbo, posebej do kulturnih«.11 Janko Kos pa na primer vidi Smoletovo Antigono kot »pravi izraz tega, kar je živelo v Perspektivah, in to z obeh
plati: iz odpora do komunistične diktature in iz odpora do nastajajočega
srednjega sloja«.12
Drame na Odru 57 so bile kljub temu zelo raznolike. Kozakova dramatika, denimo, se močno osredotoča na politične teme – na problem oblasti,
partije, revolucije. Temelji na dialogu, na izrazitem konfliktu; karakterji
teh iger skozi utelešanje političnih in filozofskih drž prehajajo v eksistencialne. Tej liniji znotraj Odra 57 pripadata tudi drami Marjana Rožanca in
delno Antigona Dominika Smoleta. Potem so tu različice drame absurda,
na primer pri Petru Božiču, pa tudi Smoletove Igrice – ludistične igre, ki
so udejanjale notranjo umetniško kritiko nekaterih tradicionalnih kategorij
dramske osebe, prostora, časa in dejanja. Tradicionalne uporabe teh kategorij so obračale na glavo in iskale njihove drugačne uporabe – na načine,
kot je to počela modernistična drama. Med dramatiko Odra 57 lahko razberemo še en sklop, in sicer poetično dramo z Zajčevima Otrokoma reke; v
maniri poetične drame je pisana tudi Smoletova Antigona.
Kljub raznolikosti je tem dramam skupno to, da so izražale zavesten odmik
od takratnega socialnega humanizma in naivnega realizma, torej od tiste literature, ki je v osnovi verjela v pozitivno in enovito bistvo sveta in človeka ter
je vse razloge za zgrešene zgodovinske projekte videla v zunanjih silnicah.13
Pri tem je bila perspektivovska dramatika dvojna, v njej sta sobivali linija
pozitivete (Antigona, Stavba, Topla greda), ki je imela v ospredju vero v akcijo in v prihodnost, in linija negativitete (Zasilni izhod, Otroka reke), ki je
izpostavljala brezperspektivnost sveta, prikazovala junake z družbenega dna
in brez razvidne identitete ter pozitivne vizije.14

11 Denis Poniž, »Dramatika in dramska publicistika v reviji Perspektive, 2. del«, v: Taras Kermauner
(ur.), Slovensko perspektivovstvo, Društvo za preučevanje zgodovine, literature in antropologije, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 1996, str. 213.
12 »Posvet o perspektivovstvu«, v: Kermauner (ur.), nav. delo, str. 57.
13 Denis Poniž, »Dramatika«, v: Jože Pogačnik (ur.), Slovenska književnost III, DZS, Ljubljana, 2001,
str. 280–281.
14 Taras Kermauner, nav. v: prav tam, str. 281.
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U K I N I TEV O DRA 57 IN N JEGOVA POVEZ AVA S
PE R S PE K T I VAM I: DRUŽB ENO POLI TIČ NI KONTEKST
V primerjavi z usodo drugih dveh alternativnih odrov, ustanovljenih v petdesetih letih, je bilo prenehanje delovanja Odra 57 mnogo bolj dramatično.
Povod za to je bil omenjeni insceniran škandal na premieri Tople grede Marjana Rožanca maja 1964. Predstava je trajala samo petnajst minut, saj so
jo nahujskani delavci iz grosupeljskega kmetijskega kombinata, ki so jim
bile vnaprej dane iztočnice, z žvižganjem in medklici prekinili. V časopisu
Delo je izšla notica, da so prisotni gledalci predstavo prekinili zato, »ker
po njihovem mnenju potvarja in neresnično prikazuje življenje na vasi ter
globoko žali čustva borcev NOB.«15 Sledil je val polemik po časopisih,
razširjanje in razmnoževanje teksta je bilo sodno prepovedano, vsi dostopni
izvodi pa zaplenjeni.16 Oblast je v tekstu videla rušenje socialistične ureditve in splošno politično zaroto kroga revije Perspektive, ki so bile ukinjene
malo prej. Njen krog je sestavljala mlajša kritična generacija (večinoma so
imeli okrog trideset let), ki je razvijala literarno, filozofsko, sociološko in
družbenopolitično problematiko; revija je slovenski prostor seznanjala z
eksistencializmom in modernizmom. Izhajala je štiri leta, do 1964, ko jo je
oblast kot »leglo antisocialističnih tendenc«17 ukinila. Sodelovali so vidnejši
literarni ustvarjalci tistega časa, oblikovala pa se je tudi močna skupina filozofov in sociologov.18 Že od svojega začetka so bile Perspektive, pred tem pa
njena predhodnica, Revija 57, ki je bila prav tako ukinjena, tesno povezane
z Odrom 57. Delovanje Odra 57 je tako treba razumeti znotraj specifičnih
družbenopolitičnih razmer. Zato si v nadaljevanju oglejmo ta kontekst, razviden iz načina delovanja kulturnih revij na Slovenskem.
Delovanje literarno-kulturniškega kroga Perspektiv se je navezovalo na
delno liberalizirane razmere v slovenski in jugoslovanski družbi, do katerih
15 Andrej Inkret, »‚Vroča pomlad 1964‘ (ali triindvajset let Tople grede)«, v: Petan, Partljič (ur.), nav.
delo, str. 169–170.
16 Dvajset let zatem sta poskušala režiser Janez Pipan in dramaturg Marko Slodnjak v Gleju ponovno
uprizoriti Toplo gredo, in sicer z montiranim spektaklom vred. Ni jima uspelo, saj je bil tekst še vedno
prepovedan, poskus obnove postopka na sodišču leta 1984 pa je prepoved zopet potrdil. Kljub prepovedi, pod katero je še vedno, je Rožanc tekst leta 1987 objavil v reviji Maska in kmalu zatem še v
knjigi. Posledic ni bilo.
17 Inkret, nav. delo, str. 152.
18 Glavni uredniki so bili v dvojicah: Janko Kos in Dominik Smole, nato Veljko Rus in Primož Kozak
ter Taras Kermauner in Dane Zajc.
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je prišlo v petdesetih letih.19 V tem obdobju je uradna politika do določene
mere dopuščala delovanje različnih kulturnih skupin, ki so se zbirale okrog
revij. Vendar, kot rečeno, le do določene mere: čim je kritično pisanje v
člankih preseglo spreminjajoče se, izmuzljive (in od aktualnih dogodkov
odvisne) meje ali po mnenju partije celo kazalo tendence, da bo preraslo v
(politično) gibanje, je ta posegla vmes in revijo razpustila, njene sodelavce
pa dala nadzorovati ali zapreti. Taka prepoved je doletela vsak sum na
politično združevanje. V petdesetih in v začetku šestdesetih let so se opozicijska stališča in kritični odnos do politike izražali predvsem skozi kulturo.20
Kritično pisanje pa ni bilo samo pisanje o političnih temah, temveč je bilo
lahko problematično pisanje tudi o umetnosti, denimo, ki je seglo ven iz
ozko predpisanih usmeritev ali ki se je poskušalo zgledovati po umetnostnih
vzorih »dekadentnega« Zahoda.
Aleš Gabrič meni, da je bilo širjenje manevrskega prostora za inteligenco
posledica novega zavedanja partije. Odločitve iz prvih povojnih let so se na
različnih področjih izkazale za pogosto napačne in nepremišljene, zato so se
oblastnikom zdele spremembe in upoštevanje mnenj intelektualcev politična
nujnost. Ves čas pa so bili na dosegu roke vzvodi vseh vrst (ukinitev subvencije revijam, šikaniranje, sodne zaplembe, zaporne kazni, onemogočene
kariere), ki so omogočali nadzor in pritiske na stališča in delovanje kritične
inteligence.21
19 Kot piše Božo Repe, je bil eden prvih znanilcev nekoliko sproščenih razmer politik Milovan Đilas (v
prvih povojnih letih prepričan stalinist in pisec resolucij za 6. kongres KPJ), ki je leta 1953 objavil
vrsto člankov, v katerih je kritiziral »birokratizem v partiji in družbi, boljševiški model partije in spremenjeno revolucionarno moralo« (Božo Repe, Rdeča Slovenija: tokovi in obrazi iz obdobja socializma,
Sophia, Ljubljana, 2003, str. 84). Vendar ne za dolgo. Čeprav Đilas ni organiziral privržencev ali
predstavil konsistentnega političnega programa, je bil odstranjen iz političnega življenja in je naslednje desetletje preživel po zaporih; kasneje so mu dovolili emigrirati na Zahod. Postal je eden najbolj
znanih jugoslovanskih disidentov.
Revija 57 in Perspektive sta bili obtoženi »đilasovščine«. Pojem »đilasovščina« je postal tedanja najbolj negativna ideološka oznaka za težnje k samostojnemu mišljenju oz. kritiziranju ali k predlogom
za izboljšanje družbenopolitične prakse. Več o vplivu Đilasovih idej na kroga Revije 57 in Perspektiv
gl. v: Božo Repe, »Vpliv ‚đilasovščine‘ na Revijo 57 in Perspektive«, Borec, št. 535–537, 1994, str.
928–940. Vendar pa so bili sodelavci Perspektiv zadržani do Đilasovih tez, češ da so preveč preproste
(prim. komentar Veljka Rusa in drugih v okviru »Posveta o perspektivovstvu«, v: Kermauner (ur.),
nav. delo, str. 66–67, 70).
20 Prim. Repe, Rdeča Slovenija, str. 71–72.
21 »Posvet o perspektivovstvu«, v: Kermauner (ur.), nav. delo, str. 43–44.
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Ena prvih takih revij, okrog katere so se zbirali mladi intelektualci in literati, je bila Beseda, ustanovljena leta 1955. Kritični toni revije so se omejevali na kritiko pojavov na kulturnem področju. Leta 1957 je bila zaplenjena, kot njena naslednica pa istega leta ustanovljena Revija 57. Ta je prva
segla čez zgolj kulturniški okvir, kritično mišljenje je iz zgolj kulturne sfere
razširila na celotno družbo. Odpirala je razprave o družbenih problemih,
organizirala je Oder 57 in literarne nastope. Vendar je bila tudi ta revija
kmalu ukinjena (čez slabo leto – 1958), zadnja številka zaplenjena, eden od
avtorjev člankov, Jože Pučnik, pa obsojen na več let zapora.
Perspektive so bile ustanovljene kot njena naslednica, tudi del sodelavcev
je bil iz njenih vrst. Načeloma velja, da je filozofski in sociološki del njenih
sodelavcev (Taras Kermauner, Veljko Rus, Jože Pučnik,22 Primož Kozak,
Janko Kos) izhajal iz marksizma in eksistencializma23 ter ju v programskih
člankih, ki so se lotevali načelnih in aktualnih družbenopolitičnih vprašanj,
razvijal naprej. Čeprav so partiji sčasoma vedno bolj postajali trn v peti,
zlasti od leta 1962, ko se je skupina začela izraziteje politizirati, pa namen
perspektivovcev ni bil popolnoma upreti se socialistični oblasti in jo zrušiti,
»postaviti pod vprašaj osnove naše socialistične ureditve«,24 kot je trdila
oblast. Podobno kot Milovan Đilas nekoliko prej, ki ni predstavljal povsem
nasprotne opozicije, tudi skupina okrog Revije 57 in Perspektiv ni v temelju
zavrnila partije in socialistične družbenopolitične ureditve. Nasprotno: njihov namen je bil prevetriti dotedanjo socialistično prakso in uvesti dialog
kot pomembno sestavino socialistične družbe. Ena glavnih je bila ideja o več
družbenih nepolitičnih skupinah (Pučnik tega ni zagovarjal, predstavljal je
najbolj aktivističen politični del perspektivovcev), ki bi delovale ob vladajoči
monopolni politični skupini, ob partiji. Le-te niso postavljali pod vprašaj.
Na posvetu o perspektivovstvu leta 1995 je Taras Kermauner, njihov nekdanji sodelavec, to opredelil takole: »Perspektive so bile kombinacija levega,
desnega, fašističnega, komunističnega, liberalnega, bili smo tudi za libe22 Pučnik je bil iz zapora zaradi člankov v Reviji 57 po nekaj letih pogojno izpuščen in je nato začel
objavljati v Perspektivah.
23 Nanje je vplival Sartrov koncept posameznika, ki »naj izkoristi svojo svobodo tako, da ne sprejema
danosti, temveč jo presega s svojimi dejanji; šele z njimi se ,uresničuje‘ in postaja avtentičen človek«
(Marjan Dolgan, »Tri Šalamunove parodične satire in njihov kontekst«, Primerjalna književnost, let.
27, 2004, št. 1, str. 27). Človek je tako pojmovan kot bitje velikih možnosti, ki lahko dejavno presega
svoje determiniranosti, ki si lahko aktivno in sam kuje svojo srečo.
24 Kot navaja Repe v: Božo Repe, Obračun s Perspektivami, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 1990, str. 68.
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ralno družbo, čeprav ne za strankarsko, le za različne skupine.«25 Na istem
posvetu je Janko Kos, prav tako njihov nekdanji sodelavec, povedal, da si
verjetno nihče od njih ni želel večstrankarstva in da ga je na primer Veljko
Rus pravzaprav teoretično celo zavračal, saj je na nekih mestih definirano
njegovo izrazito stališče zoper meščansko demokracijo, kapitalizem, stranke
itn. Pučnik je verjetno menil drugače, vendar je to za nazaj težko ugotoviti.26
Na omenjenem posvetu o perspektivovstvu se je izkazalo, da je odgovor
na vprašanje, koliko je bilo perspektivovstvo pretežno kulturniško in koliko
tudi zelo politično gibanje, še vedno zelo težaven. Nekateri (Janko Prunk)
so menili, da je bilo precej politično, kajti o tem pričajo nekateri njihovi
članki, ki so pravzaprav politični program, drugi (Kermauner) pa so menili,
da jim je to oznako vsilila partijska antipropaganda, ki je perspektivovsko
gibanje reducirala zgolj na politiko.
Ko beremo zapise o Perspektivah, se njihovo razmerje do političnega izkazuje za vedno bolj zapleteno in kompleksno, zlasti če se spomnimo
že takratnih očitkov, da je revija nastala kot nekakšna dvorna opozicija
komunistične oblasti. Eden od glavnih akterjev Perspektiv, Veljko Rus, trdi,
da razen Pučnika nihče od njih ni imel političnih ciljev, da bi hoteli zamenjati politični sistem. Njihova homogenost oziroma formiranost v skupino je
bila predvsem kulturna oziroma vrednostna. Povezovali so jih skupni status
in skupne vrednote: odpor do partijskega monopola, poudarek na individualni svobodi kot pogoju kreativnega (samo)uresničevanja in s tem odpor do
kolektivizma ter prozahodna usmeritev v nasprotju s panslovansko njihovih
očetov.27
Po Kermaunerju je bil en del političnega pri Perspektivah »program vrnitve
k tisti libertarni družbi, ki je dopuščanje svobode mišljenja«.28 Po svoje so
bili tudi politični program. Nekaterih stvari pa niti niso konceptualizirali:
kritizirali so na primer strankarstvo, hkrati pa je vprašanje, po Kermaunerju,
kaj bi se zgodilo, če bi bili na oblasti; verjetno bi na stranke pristali, tj. niso
razmišljali, da bi jih prepovedali, če bi bili na oblasti.
Del dileme o odnosu perspektivovstva do politike osvetljuje teza Leva
Krefta, da sega program Perspektiv k izvirnim zastavitvam umetniške in
politične avantgarde zaradi njihove pripadnosti radikalnemu utopičnemu
25 »Posvet o perspektivovstvu«, v: Kermauner (ur.), nav. delo, str. 52.
26 Prav tam, str. 46.
27 Prav tam, str. 45.
28 Prav tam, str. 63.
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humanističnemu cilju.29 To tezo podpira omenjena politična neizdelanost.
Perspektive so se kritično opredeljevale tako do socialistične prakse kot do
meščanske strankarske družbe; tretje poti niso točno definirale. Zdi se,
da je sploh niso želele; da so zavestno vztrajale pri nedoločenosti, gibljivi
misli, utopičnosti. Vsakršna določitev bi hitro zapadla v monološkost – v
zveličanje ene same ideje, opcije in s tem v totalitarizem in redukcijo. O
tem govori tudi Kermaunerjevo takratno negativno geslo: (ob)last in (s)last.
Oblast in lastnina (in prazen užitek, ki izhaja iz njiju) – prva se navezuje
na socialistično prakso, druga na strankarsko družbo, obenem pa sta se izkazovali še bolj prepleteni med seboj, kot hudičevi polji, ki se ju je treba
izogibati.
Nedvomno najbolj politično znotraj Perspektiv pa je bilo delovanje Jožeta
Pučnika. Po pričevanju Tarasa Kermaunerja je v skupini ves čas prihajalo
do razhajanja, saj je bilo Pučnikovo videnje delovanja v krogu Perspektiv v
prvi vrsti politično, programsko, medtem ko so se ostali videli bolj ali manj
kot kulturnike, kot odpiralce diskusije. Tudi zato so krogu Perspektiv očitali,
da so zgolj dvorna opozicija. Pučnik je hotel voditi Perspektive v politični
aktivizem in radikalizem, česar pa ta krog v celoti ni hotel sprejeti – to se je
pokazalo tudi ob dogodkih v zvezi z ukinitvijo Odra 57.
Po izrazitejšem politiziranju skupine iz Perspektiv okrog leta 1963, pri
čemer so bili najbolj sporni Pučnikovi članki, je tedanji predsednik ideološke
komisije CK ZKS, Stane Kavčič, na sestanku s predstavniki revije v začetku
leta 1964 poskušal usmeriti njene sodelavce na pravo pot, vendar ni bil
uspešen. Aprila 1964 je izvršni odbor CK ZKS ukinil revijo,30 sledili so
ukrepi proti Odru 57, proti intelektualcem in revijam, ki so se s Perspektivami solidarizirale, in proti študentskemu gibanju, katerega nastanek so
spodbudile.
Po ukinitvi Perspektiv se je oblast odločila počistiti tudi z njihovim
podaljškom, Odrom 57. Veliko prahu je vzdignil že recitacijski večer Ivan
Cankar in slovenski igravci, izveden spomladi, katerega repriza v študentskem
naselju je izzvenela kot »subtilna, toda neprikrita demonstracija zoper
oblastniške manipulacije in nasilje«.31 Piko na i pa je pomenil poskus uprizoritve Tople grede Marjana Rožanca (maja 1964, v režiji Andreja Stojana).
29 Lev Kreft, Zjeban od Absolutnega: perspektivovci in perspektivaši: portret skupine, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 1998.
30 Kroniko ukinitve revije je mogoče prebrati pri Andreju Inkretu v njegovi spominski analizi »,Vroča
pomlad 1964‘ (ali triindvajset let Tople grede)« in pri Božu Repetu v Obračunu s Perspektivami.
31 Inkret, nav. delo, str. 153.
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Besedilo, podnaslovljeno Dramski feljton, je nastalo pod vplivom spornega članka Jožeta Pučnika iz Perspektiv »O dilemah našega kmetijstva«. Ta
poskus uprizoritve je bil najbolj neposredna politična gesta v celotnem delovanju Odra 57. Drama kritično obravnava razmere v kmetijstvu, prikazuje stavko delavcev v kmetijski zadrugi, za katero je kriva neustrezna politika
socialističnega kmetijstva, ki neti prepad med delavci in kmeti, obenem pa
ima za posledico nerentabilnost podjetja. Poleg vsebin, ki jih je naslavljalo
besedilo, je bilo za državo verjetno problematično tudi brisanje ločnice med
odrom in občinstvom: v drugi polovici drame naj bi se po avtorjevih napotkih dogajanje z odra selilo v celoten gledališki prostor, v katerem, pomešani
med gledalce, sedijo igralci-delavci in se k njim obračajo s komentarji. V
avtorjevi zaključni didaskaliji beremo, da naj bi se igralci in gledalci na koncu predstave spustili v razgovor. To rušenje odrske iluzije zveni kot poziv
gledalcem na razpravljanje o aktualnih družbenih problemih in k zavedanju
aktivne prisotnosti občinstva,32 s čimer se je ta dramski tekst še posebej izkazoval za problematičnega.
Kot že omenjeno, je bila premiera po petnajstih minutah prekinjena, po
objavi te notice v Delu pa so se polemike po časopisih nadaljevale.33 Ustvarjalci so se odločili, da bodo premiero ponovno poskušali izvesti junija
1964 v menzi študentskega naselja v Rožni dolini. Policija ni imela nič proti, temveč je izjavila, da imajo informacije, da se pripravljajo novi izgredi in
da varnosti ne morejo zagotoviti. Zaradi zaostrene situacije in vrenja med
študenti v zadnjih tednih, ki so bili povezani z ukinitvijo Perspektiv, so se
Odrovci odločili, da predstave ne bodo tvegali. Sami sebe so imeli za kulturnike, intelektualce, ki jim ne gre za politično oblast; najverjetneje pa bi v
študentskem naselju prišlo do demonstracij, razbijanja, morda celo fizičnih
obračunov; govorilo se je, da oblast čaka prav na to. S tem se je Oder 57
pravzaprav ukinil sam.
Konec Perspektiv in Odra 57 je prinesel veliko razočaranje in večletni umik
najdejavnejših kulturnih intelektualcev z neposrednih družbenoangažiranih
pozicij. Slovenski kulturni in družbeni prostor se je s tem sredi šestdesetih let
precej zaprl. Nekateri dosežki eksperimentiranja alternativnih gledališč, še
posebej Odra 57, so bili kmalu preneseni na oder Male drame. Tako sta bili
že nekaj let po krstni izvedbi na Odru tudi v Mali drami z uspehom upri32 Prim. Rožančevo uvodno didaskalijo: »ne gre toliko za deziluzijo samega gledališča, kolikor za vsebinski poudarek, da so udeleženci sestanka in dogajanja tako rekoč vsi navzoči. Režiser je dolžan to
razpoloženje še stopnjevati« (Marjan Rožanc, Topla greda, SZS Karantanija, Ljubljana, 1989, str. 5).
33 Natančneje o poteku gl. Inkret, nav. delo, str. 169–170.
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zorjeni Smoletova Antigona in Kozakova Afera. Režiji sta upoštevali dosežke
Odra, vendar sta njegov trdi slog nekoliko omilili in prilagodili. To je bilo
zelo pomembno za opuščanje dotedanjega akademizma, obenem pa se je
gledališko uprizoritev pričenjalo vedno bolj razumevati kot avtonomno in
ne zgolj kot prenos literarnega dela na oder. To je bil torej eden od pomembnih korakov na poti k raziskovanju teatralnosti. Drugi eksperimentalni
val se je že nekaj let po ukinitvi Odra 57, okrog leta 1970 in zatem, začel
posvečati ravno temu. Ne bi ga bilo brez prvega obrata, v katerem je bilo
ključno ravno delovanje Odra 57.
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O D M EV I I N O CENE
T EA HVAL A (ur., prev.)
K A J JE O STALO O D F EM I NISTIČ NE LEVIC E ?

AN D REJ ADAM
M AR XOVO PO J M OVANJE ODTUJITVE

TANJ A ČESE N
D RU ŽB E NA PO G O DBA I N ENAKOST ME D LJUDMI
KOT TEM ELJ SO DO BNE S OC IALNE EVROPE

M IT JA PERUŠ
Z A K A J J E POTRO ŠN I ŠT VO SAMOMORILSKO?

CV ET K A HED ŽET TÓTH
P R AV I CA DO UPO R A – ETIČ NI IMPE RATIV
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Okrogla miza je potekala 14. oktobra 2011 v Zagrebu na mednarodni
konferenci REDakcija: transjugoslovanski feminizmi in ženska zapuščina
(13.–16. 10. 2011).



Moderatorka: Jelena Petrović
Govornice: Nadežda Čačinović, Vjollca Krasniqi, Lilijana Burcar, Adriana
Zaharijević, Vesna Leskošek, Jasmina Husanović in posebna gostja Mireya
Forel (Ženske v črnini, Sevilja, Španija)
Prepis, prevod in priredba: Tea Hvala
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TE A H VA L A , ur., prev.

KA J J E OS TALO O D
FE M I N I S T I ČN E L EV ICE?
(Okrogla miza)

J EL EN A PET ROVI Ć :
UVO D
Sodobni levičarski feminizem je politični odgovor na razmere, v katerih
živimo, zato je naslov okrogle mize – Kaj je ostalo od feministične levice?
– provokativen. Ob njem se zastavljajo tri pomembna vprašanja. Prvo je,
kako zgodovinsko in politično sploh misliti pojugoslovanski prostor. V tem
okviru je izkušnjo jugoslovanskega feminizma pomembno umestiti v čas,
obenem pa jo moramo, če nočemo, da ostane zgolj zgodovinska kategorija,
posodobiti. Znanje, ki izhaja iz te izkušnje, ta splet idej, se ne prenaša le
od starejših generacij na mlajše, temveč tudi v obratni smeri. Lahko nam
pomaga odgovoriti na vprašanje, kako preoblikovati (po)jugoslovanski feminizem v gibanje, ločeno od politik, ki nam jih podtikajo s projektizacijo
feminizma, njegovim menedžmentom in drugimi praksami, ki so feminizem v tem prostoru že razdelile na aktivizem, teorijo, umetnost in druge
feminizme oziroma feministične načine vstopanja v javni prostor. Drugo
vprašanje je, ali govorimo o feminizmu ali o feminizmih. Kateri feminizmi
so aktualni v pojugoslovanskem prostoru, kateri so pomembni za nas? Zadnje vprašanje pa je, kaj feminizmu ponujajo sodobne levičarske politike in
kako se feminizem sklicuje nanje.
Sodobna levica v pojugoslovanskem prostoru sloni na različnih praksah.
Večinoma se posveča politični ekonomiji. Pri tem žal zanemarja etnonacionalizem in vojno, čeprav sta prav ta dejavnika – in mislim, da je
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to bistveno – spodbudila subjektivacijo razreda v času tranzicije, ki se
torej ni zgodila zgolj zaradi sprememb v politični ekonomiji, ki bi bile
neodvisne od vojne. Ta vidik je zelo pomemben. Predstavlja posebnost
(po)jugoslovanskega feminizma, saj je prešel iz zgodovinske kategorije v
politično v devetdesetih letih, ko so začele feministke nasprotovati vojni
z mirovnimi akcijami. Seveda je tudi med njimi prišlo do delitev. Kot je
omenila Biljana Kašić, so nekatere zavile na desno, medtem ko druge niso
odšle ravno na levo, so pa začele biti svoj pacifistični in antinacionalistični
boj.
Za konec uvoda naj dodam, da moramo, če govorimo o feminizmu kot
o gibanju s svojimi lastnimi strategijami delovanja in svojo strukturo, izpostaviti dejstvo, da se je produkcija znanja medtem spremenila v ekonomijo
znanja. Ta proces je vplival tudi na aktivizem in umetnost, vendar ne na
umetnost kot okras, temveč na umetnost v smislu spreminjajočega se odnosa do procesov kulturalizacije, medijske normalizacije in, najpomembneje,
retradicionalizacije družbe. Tudi zato si želim, da o sodobnih feminističnih
strategijah delovanja, o aktivizmu, teoriji in umetnosti, ob tej priložnosti
razmišljamo skupaj – in z vidika sodobne levice.
NADEŽD A ČAČINOVIĆ :
P OT I JE V EČ
Jelena Petrović je zelo jasno predstavila problematiko, zato bom poskušala
zamejiti našo razpravo zgolj z nekaj opazkami o tem, kaj je levica in kaj
pomeni feminizem. Oba sta odgovor na nepravičnost in izključevanje, zato
sta nastala. Če zavračamo nepravičnost, neenakost in izključevanje, potem
gojimo tako levičarsko tradicijo kot feministično zapuščino.
Ko sem se začela ukvarjati s feminizmom, je »žensko vprašanje« veljalo
za nekaj že razrešenega, nepomembnega ali za nekaj, s čimer se bomo raje
ukvarjali v prihodnosti. Splošno znano je, da je v realnem socializmu prevladovala ta miselnost, in prepričana sem, da se je – nekatere v tej sobi smo ga
izkusile, večina pa ne – zrušil sam vase. Ni bil žrtev uničujočega kapitalističnega pohoda, propadel je zaradi lastnih pomanjkljivosti. Sledil je vakuum,
v katerem je vodilno vlogo prevzel model globalnega tržnega gospodarstva,
proti kateremu se borimo danes. Konec leta 1989, tudi leta 1990, ob združitvi obeh Nemčij, je bilo še mogoče zaslediti razprave o alternativah, vendar
niso bile prav pogoste. Kljub temu se je izoblikovalo nekaj idej, na katere se
lahko opremo danes.
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V socializmu smo feministke poudarjale, da nas izjave o razrešenem, postranskem ali v prihodnost odloženem ženskem vprašanju niso prepričale,
saj je bilo preveč očitno, da deklarirana enakopravnost in pravičnost v praksi
nista delovali. Pot do tega spoznanja je bila boleča, celo mučna, vendar mu
še vedno pritrjujem. Po naših izkušnjah sodeč, so v jugoslovanskem socializmu tudi najenostavnejše liberalne ideje, kot je zagovor predstavniške demokracije, imele revolucionarni učinek. Zavzemanje za procedure, volitve, tudi
to spada v našo dediščino, tudi to smo zahtevale. Ker smo imele občutek, da
do krivic prihaja na vseh področjih, smo verjele, da moramo naše zahteve
politično operacionalizirati; ker nam obstoječa družba ni ustrezala, smo bile
prepričane, da moramo svoje nasprotovanje povezati z nekakšnim družbenorazrednim programom. Na primer, lahko bi zahtevale kvote, vključitev v
liste, ustanovitev urada za spolno enakopravnost, kar je že takrat veljalo za
mainstream. Mislim, da je bil ta pristop legitimen in da je takšen še danes;
mislim, da se od njega ne smemo povsem distancirati.
Moj življenjski nazor je skrajno sekularen. Živimo tukaj in zdaj, zato bom,
če je mogoče storiti kar koli, kar bo zmanjšalo trpljenje in krivice tukaj in
zdaj, to tudi storila, čeprav bom morala sodelovati z ljudmi, s katerimi raje
ne bi. Sicer pa smo takrat poznali več pristopov. Na primer, levičarsko dediščino smo gojili v »medprostorih«; našli smo svoje niše in se zadrževali v
njih. Edina strategija, ki je obsojena na propad, razume produkcijo znanja
kot najprimernejši kontekst za nenehno postavljanje zahtev. Mislim, da je
ta kontekst primeren za nekaj drugega, in sicer za kulturni boj – temu pač
ni mogoče reči drugače. Ljudje smo simbolna bitja, kot biološka vrsta smo
odvisni od novih spoznanj in izrazov, zato ni vseeno, kaj govorimo, kako
govorimo, kje govorimo in kakšno izvirnost pri tem pokažemo. To moramo
početi – in to tudi počnemo. Poznali smo tudi različice »levičarske melanholije«, ki je težave, v katerih smo se znašli, razumela ontološko. Na desno
nismo želeli, medtem ko nam je levica ponujala vrsto teorij, od Adorna do
Agambena, ki so mi osebno še vedno zelo blizu, žal pa sem z njimi vred
ponotranjila prepričanje, da je pesimizem edino sprejemljivo intelektualno
stališče. Zaradi tovrstnega brezupa dolgo nismo znali prepoznati priložnosti
za delovanje. Nikar ne ponavljajte za nami! Najbolj smo seveda cenili tiste,
ki se za nas niso menili, Zapatiste in druga gibanja s periferije, kjer so se spopadali s tako velikimi težavami, da so ob njih naši razlogi za obup povsem
zbledeli. Tudi diskurzivni reartikulaciji smo se posvečali, v našem delu tako
lahko prepoznate ukvarjanje s hegemonizmom in antihegemonizmom.
Vse to sem naštela, da bi pokazala, da je obstajalo več kontekstov, v katerih
je bilo mogoče z levičarskega stališča zavrniti obstoječe stanje. Kar zadeva
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sodobne pristope, moram reči, da me v Hardtovem in Negrijevem delu motijo številne nejasnosti, še bolj pa njuna predpostavka, da obstaja nekakšna
neizbežnost, zaradi katere se bo gibanje nadaljevalo ne glede na to, ali bomo
zanj kaj storili ali ne. To je nezaželena posledica njunega razumevanja celote. Na drugi strani v badioujevsko-žižkovski šoli prevladujejo zelo jasni in
zanimivi pozivi k vračanju k tradicijam leninizma, maoizma in tako naprej.
Te teorije lahko posvojimo ali zavrnemo, lahko pa bi se zgledovali tudi po
antitotalitaristični misli, ki ni povsem mainstream, čeprav se seveda zanaša
na ta pristop.
Vse to obstaja, obstaja pa tudi gibanje, ki je nastalo zaradi sedanje krize
globalnega kapitalizma. Ne vem, kako se bo odvijalo v prihodnosti, a v tem
trenutku je očitno, da lahko govorimo o reuniverzalizaciji gibanja, o tem, da
med gibanji obstaja minimalna koordinacija, ki temelji na predpostavki o
sorodnosti med dogajanjem v Egiptu, na Wall Streetu, v Španiji in drugod.
V tem kontekstu se moramo paziti predvsem reduciranja kompleksnosti
– in priznam, da zdajle ne počnem nič drugega. Bodimo pozorni, svet je
danes zelo zapleten, nam pa se kljub temu zdi, da lekcijo o tem, kako deluje
neposredna demokracija, lahko osvojimo na enem samem protestu. To nikakor ne pomeni, da se moramo odreči predstavniški demokraciji. Mislim,
da se ji ne smemo odreči. Res je, da je bila vedno sporna, od nekdaj so se ljudje spraševali, kaj v resnici pomeni to, da izbereš nekoga, ki te bo predstavljal ali nekaj naredil namesto tebe. Pa vendar: kako naj vzpostavimo nadzor
nad kmetijstvom, gospodarstvom in bankami, če ne bomo razvili sistema,
ki bo temeljil na spontanosti? V šestdesetih letih smo o teorijah spontanosti
imeli burne razprave, kasneje smo o tem debatirali z anarhisti, zato mi verjemite, da se moramo najbolj bati reduciranja kompleksnosti. V preteklih
bojih smo se naučili marsikaj, naše znanje je zelo specifično. Zakaj bi se mu
odrekli samo zato, ker imamo občutek, da so se stvari končno začele odvijati
v naš prid? Morda se bo sedanje levičarsko gibanje nadaljevalo, morda ne, a
vsekakor ga bomo podprle po svojih močeh.
V J O L LCA K RASNI QI:
M ARK S IS T IČN I F E MINIZE M
V svoji eklektični predstavitvi bom črpala iz marksizma, kar pomeni, da bom
poudarila ekonomski vidik in pomen, ki ga ima teoretsko razčlenjevanje
ekonomije za feministke, ne glede na to, ali se opredeljujemo kot aktivistke
ali kot teoretičarke. Posvetila se bom ekonomskim teorijam, še posebej fe230 
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minističnim ekonomskim teorijam, ki dopuščajo snovanje transformativne
politike. Govorila bom o delu in spolu, predvsem o tem, zakaj igra spol tako
ključno vlogo in zakaj je delo žensk pomembno obravnavati z lokalnega in
globalnega vidika. Z epistemološkega vidika naj dodam, da je lokalno nemogoče ločiti od globalnega: ne izključujeta se, temveč sta povezana, drug
drugega vzpostavljata. Drugače rečeno, zdaj sem tukaj, a prav lahko bi bila
nekje drugje, vendar bi se zelo verjetno v vsakem primeru morala ukvarjati z
vprašanji, ki so v tem trenutku politično relevantna za ves svet.
Leta 1984 je bell hooks razpravljala o povezavah med marksizmom in
feminističnim socializmom, ker je želela radikalizirati feministično epistemologijo, torej feministične načine spoznavanja in – dodala bi – čutenja.
Bila je prepričana, da omenjeni paradigmi lahko postavita temelje za nov
radikalni feminizem, ki bo iz vseh medčloveških odnosov pregnal dominacijo in elitizem. Ta teoretska pot, po bell hooks, pelje k izpolnitvi osnovnega cilja feminističnega boja, to je k samoodločanju, ki bo zahtevalo padec
obstoječe družbe. Mislim, da je njena teorija iz leta 1984 več kot aktualna
za razpravo, ki leta 2011 poteka v Zagrebu; z njenega stališča je jasno, da temelji ekonomska neenakost na spolnem razlikovanju, slednje pa ostaja ena
osrednjih značilnosti današnjega časa. To je neizpodbitno. Znova in znova
lahko beremo enolična poročila o tem, da je spolna neenakost še vedno
razširjena po vsem svetu.
Feministične ekonomistke so poudarjale pomen družbenih, kulturnih in
ideoloških dejavnikov, ki v globalnem kapitalističnem sistemu ohranjajo
ekonomsko neenakost. Pokazale so, da neenaka razmerja moči med moškimi in ženskami vodijo k diskriminaciji žensk v zasebni in javni sferi, da
so ženske za enako opravljeno delo še vedno plačane manj od moških, pri
čemer akademski svet ni izjema. Poleg tega so dokazale, da se spolna neenakost spreminja glede na prostor in čas, da torej na globalni in lokalni ravni
obstajajo različne geografije neenakosti – in na tej konferenci poskušamo
opredeliti prav svojo specifičnost. Tretji poudarek feminističnih ekonomistk
pa je bil, da je politično ekonomijo in kulturo treba spreminjati sočasno.
Drugače rečeno, če bomo zanemarili kulturo, si ne bomo mogli zamisliti
drugačnega ekonomskega sistema.
Teorija Nancy Fraser o redistribuciji, pripoznanju in reprezentaciji je pomembna ravno zato, ker je z njeno pomočjo lažje razmišljati o spremembah. Ta teorija se posveča tako diskriminaciji kot nepravičnosti, ki izhaja
iz dominantnega družbenoekonomskega in simbolnokulturnega sistema.
Kot je pokazala že bell hooks, je za destabilizacijo ekonomskega sistema in
spremembo kulturne zavesti potreben družbeni boj. Feminizem bi se lahko
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navezal na to politično smer. Seveda nisem tako naivna, da bi marksizem
sprejemala nekritično. Marksistična teorija je razmeroma zaprt sistem, saj
se je osredotočila na razred in zanemarila spol. Tudi kapitalistični sistem je
slep za seksizem, saj gre slednji z roko v roki s kapitalistično proizvodnjo. Feminizem je dokazal, da trg ni spolno nevtralen in da velja ravno nasprotno:
spolno neenakost spodbuja, zato je vse prej kot nevtralen.
Če analiziramo spolno neenakost na globalni ravni, vidimo, da mehanizmi sodobnega transnacionalnega kapitalističnega sistema potrjujejo kritike
feminističnih ekonomistk, pa tudi ekonomistov, ki zagovarjajo dominantne
teorije. Do novega marksizma in avtorjev, kot sta Negri in Hardt, moramo
biti zelo kritične, saj je njuno delo povsem spolno nevtralno. V Multitudi
(2005) in Skupnem (2010) boste zaman iskale referenco na spolno politiko ali
feminizem. Strinjam se, da sta povezovanje in sodelovanje pomembna, samo
tako se bo kaj spremenilo, samo tako lahko razmišljamo o spremembah, vendar moramo v novih teorijah družbenih sprememb in subjektov političnega
delovanja kritično ovrednotiti vidike povezovanja, ki omogočajo spremembe,
in zavrniti vidike, ki dopuščajo nove oblike spolne nevtralnosti ali slepote.
Razmerja moči med spoloma so v jedru liberalizacijskih politik in politik
strukturnega prilagajanja, ki jih v imenu globalne ekonomije uveljavljata
Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka. Naj govorimo o gospodarstvih, ki so zaostala zaradi omenjenih politik, ali o aktualnem dogajanju v
Grčiji, Španiji in drugih državah, ki jih je prizadela recesija, povsod naletimo na dokaze za trditev, da so razmerja moči med spoloma ključni element
sodobne neoliberalne doktrine, ki je seveda najbolj prizadela ženske. Zakaj
ženske? Ker so programi, ki temeljijo na spolni neenakosti, pogoj za sprejetje mednarodnih posojil. Še več, transnacionalni kapitalistični razred je v
državah v razvoju obogatel na račun poceni delovne sile, ki jo lahko brez
težav izenačimo z delom žensk. Če dekonstruiramo poceni delovno silo, če
poleg absolutne plače upoštevamo tudi stopnjo delavske zaščite, delovne
pogoje in socialne prispevke delodajalcev, ugotovimo, da poceni oblike dela
predpostavljajo pokornost, prilagodljivost, ročno spretnost in monotono
proizvodnjo. Tovrstno delo v sodobni globalni kapitalistični ekonomiji večinoma opravljajo ženske, kar je dodaten razlog za povezovanje feminizma s
kritiko kapitalističnega proizvajanja in njuno vzajemno preoblikovanje.
Kot že rečeno, je za transformativno spolno politiko nadvse primerna paradigma Nancy Fraser o redistribuciji, pripoznanju in reprezentaciji. Mislim,
da je primerna tudi za naš prostor ali za »posocialistično stanje«, v katerem
identitetna politika igra zelo pomembno vlogo. Medtem ko se je feminizem v preteklosti posvečal hierarhičnemu restrukturiranju družb na podlagi
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razreda, spola in etnične pripadnosti, radikalni feminizem danes razmišlja
o transformaciji celote, o prerazporeditvi bogastva, ki bi morala potekati
sočasno s spreminjanjem vzorcev, s katerimi interpretiramo in reprezentiramo svet ter komuniciramo. Tako bi se spremenila tudi naša identiteta, naše
dojemanje samih sebe, kar je še posebej pomembno za podrejene subjekte,
čeprav še vedno ne vemo, ali lahko govorijo zase. Gayatri Spivak trdi, da
ne morejo, jaz pravim, da lahko, saj menim, da vsak poskus organiziranja
zatiranih subjektov, vsako prizadevanje za pripoznanje že samo po sebi predstavlja govorno dejanje. Nenazadnje je teorija Nancy Fraser zanimiva, ker jo
je mogoče povezati s pokolonialno teorijo Chandre Mohanty, ki pravi, da
ne glede na to, kaj si mislimo o globalnem ekonomskem sistemu, nikoli ne
smemo pozabiti na kulturo. Ni dovolj, da spremenimo ekonomijo, spremeniti moramo tudi kulturo.
LILIJANA BURCAR:
TRADICIJA IN FEMINIZEM
Da bi lažje razumele, kako poteka depolitizacija feminizma pri nas, bom
govorila o prilaščanju feminističnega diskurza in njegovem vključevanju
v družbenoekonomski sistem »zahodnih liberalnih demokracij«, kjer se je
uveljavil zgolj v svoji depolitizirani in nevtralizirani različici. Začela bom s
»tranzicijo« iz socializma v kapitalizem, ki seveda ni bila to, za kar se izdaja;
šlo je za vsiljeno izbiro.
Če želimo razumeti položaj feminizma pri nas, moramo najprej razumeti,
da se v tem trenutku odvija zelo temeljit proces repatriarhializacije, ki ne
zadeva le ekonomije, o čemer je govorila Vjollca Krasniqi, temveč tudi vlogo
žensk v politiki. Ekonomija ni nikoli ločena od življenja. Z določenimi znanstvenimi posegi so jo izključili iz filozofije življenja šele konec 19. stoletja, da
bi prikrili izkoriščanje in hierarhizacijo delovne sile ter utrdili prepričanje,
da se ekonomija tiče samo številk, učinkovitosti dela in podobnega. Spolno stratifikacijo in hierarhizacijo so prikrili namenoma. Repatriarhalizacija
ima globoke korenine, segajo v samo jedro političnoekonomskega sistema,
v organizacijo družbe na podlagi spolne delitve dela. Danes se z repatriarhalizacijo soočamo tudi v »posocialističnih družbah«, kjer smo s kapitalizmom uvedli zasebni patriarhat, ki se razlikuje od socialističnega državnega
patriarhata. Soočamo se z drastičnim zmanjševanjem ženskih pravic in vse
večjim izključevanjem žensk iz ekonomske produkcije, iz zaposlovanja, ki
predstavlja pomembno obliko opolnomočenja.
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»Zasebni patriarhat« temelji na redomestifikaciji žensk. Ženske se ponovno
soočajo z zakonskim in strukturnim izključevanjem iz ekonomskega sistema
in z njim povezanega ekonomskega državljanstva. Z besedo »ponovno« ne
ciljam na socializem, temveč na obdobje pred drugo svetovno vojno, na
dvajseta in trideseta leta, ko je za ženske veljala zakonska prepoved sodelovanja v javnem polju ekonomskega sistema, saj je bil kapitalizem organiziran na spolni osnovi. Na ta način so ženske ponovno pristale v ločeni in
umetno ustvarjeni sferi zasebnosti ali doma. Akumulacija kapitala je seveda
odvisna od izkoriščanja, ki vključuje tudi izkoriščanje reproduktivnega dela
žensk. Lastniki kapitala so se z domestifikacijo žensk znebili odgovornosti
za reprodukcijo delovne sile. Če bi sprejeli svojo družbeno odgovornost,
bi morali vanjo vlagati neposredno, vendar tega niso storili, saj bi to drastično oklestilo njihove profite in prispevalo k manjši stopnji akumulacije
zasebnega kapitala. Odgovornost so raje naprtili kategoriji ljudi, ki je bila
vzpostavljena in izločena iz javne sfere prav zato, da bi brez plačila prenašala
breme reproduktivnega dela.
Ponovno se uveljavljajo zelo konzervativne predstave o femininosti in maskulinosti. Te predstave so bile podlaga za filozofske razprave, ki so kasneje, v
17., 18. in v začetku 19. stoletja, legitimirale spolno segregacijo delovne sile
v kapitalizmu. Kako so iz trga dela izključili ženske? Vzeli so jim pravico do
racionalnosti in jih zato brez težav izenačili s svojimi predstavami o naravi,
reprodukciji, spolnosti in s cikličnim delom, ki ne šteje kot tako, ker domnevno ne prispeva k produktivnemu delu. Tovrstno delo so dojemali kot
nepomembno in nesmiselno. Danes se pred našimi očmi odvijajo povsem
enaki procesi. Lahko sicer opozarjamo na ponovno ločevanje med delom
žensk in delom moških, vendar mislim, da moramo biti pozorni predvsem
na oživljanje izjemno konzervativnih predstav o femininosti in maskulinosti, ki se skrivajo v ozadju konstrukcije delitve dela po spolu.
Ker socialna država razpada, se breme reprodukcije v celoti prelaga na ženske. Privatiziranje reprodukcije poteka na dva načina: z uvajanjem osamljenega skrbniškega dela, ki ga opravljajo ženske, ki so prisiljene ostati doma in
iskati službe, ki jim bodo to omogočile, ter s klestenjem in privatiziranjem
javnih vrtcev in drugih skrbniških ustanov. Ker so cene za javne skrbniške
servise čedalje višje, si jih večina žensk ne more več privoščiti. Ekonomsko
neodvisnost in ekonomsko državljanstvo – s tem pa družbeni status in neodvisnost – se ženskam torej odreka z uvajanjem »prekarnih« oblik dela. Na
zahodu, kjer tovrstne oblike dela niso nobena novost, ženske nikoli niso
dosegle ekonomske neodvisnosti – z izjemo »karieristk« in žensk z dovolj
dobrim razrednim izhodiščem, ki so si lahko privoščile zaposlitev za polni
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delovni čas. Za večino žensk na zahodu so bile sanje o zaposlitvi za polni
delovni čas od nekdaj neuresničljive.
Naj ponovim: danes izključevanje žensk poteka s pomočjo privatiziranja
skrbniškega in reproduktivnega dela. S tem lastniki kapitala precej privarčujejo, saj jim ni treba plačevati tako visokih davkov ali pa te stroške odštejejo
od svojega osebnega dobička, kar pomeni, da se v javne ustanove pretaka
čedalje manj denarja. Zato se soočamo z uvajanjem zaposlitev za krajši delovni čas, ki ga v medijih opravičujejo z »argumentom«, da je krajši delovni
čas odlična ideja, ker bodo ženske tako lažje usklajevale zaposlitev s svojimi
skrbniškimi obveznostmi. Krajši delovni čas v resnici sproža vrsto težav:
delavki ne omogoča socialne varnosti; če ji pripada pokojnina, je ta znatno
nižja; ni upravičena do socialne podpore; nima pravice do odmora; pogodbe
ne more podaljšati in nadure niso plačane, ker traja polni delovni čas osem
ur, nadure, opravljene v krajšem delovnem času, pa seveda nikoli ne sežejo čez to normo. Poleg tega se ženske vse pogosteje sili v »delo na domu«,
ki vključuje predvsem industrijsko in informacijsko delo. Gre za akordno
delo, pri katerem nisi plačan na uro, temveč glede na doseženo normo, ki je
običajno tako visoka, da je ne moreš doseči, zato je dejansko plačilo še nižje. Tretja oblika dela, ki je v kapitalistični strukturi na voljo ženskam in ne
vključuje neplačanega reproduktivnega dela, je delo v »družinskih podjetjih«. V njih so ženske pogosto odrinjene na rob, opravljajo administrativna
ali računovodska dela, saj veljajo za manj usposobljene; ne vidijo jih v vlogi
gradbenic, tehničark in električark, kar je sicer najpogostejši profil tovrstnih
podjetij.
Želim vas opozoriti na dejstvo, da na zahodu kljub naštetim strukturnim omejitvam prevladuje diskurz o neskončnih možnostih, ki naj bi jih z
emancipacijo pridobile sodobne ženske. Emancipacija žensk na zahodu naj
bi bila razvidna iz enakega dostopa do izobraževanja in politike, vendar ta
diskurz prikriva sistemske omejitve, ki ženske ovirajo na poti do osnovne
ekonomske neodvisnosti. Gre za namerno zavajajoč diskurz, ki ga upravičujejo izjave, kot je tale: »Ženske so emancipirane, zato so same krive, če
ne morejo dobiti plačanega dela. Če bi se bolj potrudile, bi morda resnično
lahko postale odgovorne državljanke.« S tem seveda ciljajo na odgovorno
državljanstvo v neoliberalnem pomenu.
Kakšno vlogo igra feminizem v današnjih razmerah? V zahodnih liberalnih kapitalističnih demokracijah je v sistem vključena posebna vrsta feminizma, ki velja za edini sprejemljiv in legitimen feminizem. Govorim o
gender mainstreamingu in drugih politikah Evropske unije, ki se ne ukvarjajo s strukturnimi posledicami rekonstruiranih predstav o femininosti in
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maskulinosti, temveč vztrajno poudarjajo specifični položaj žensk in zanj
zahtevajo sistemske prilagoditve. Prav zato na področju zaposlovanja zagovarjajo skrajšan delovni čas za ženske in včasih celó delo na domu. Obe
obliki dela naj bi odgovarjali domnevno posebnim potrebam žensk in jim
obenem omogočali vstop na trg dela. O strukturnih ovirah, ki so bistvo
kapitalizma – slednji uspeva prav zaradi neplačanega dela, ki je izločeno iz
institucij, torej na račun neplačanega reproduktivnega dela žensk – o tem
ta feminizem ne govori. In vse to zadeva tudi nas. Čas je, da se soočimo z
resničnostjo.
ADRIAN A Z AHARI JEVIĆ :
P O J UGO S LOVAN S K I FE MINIZE M
Rosi Braidotti je v študiji Nomadic Subjects (1994) razvila ideološko-identitetno paradigmo postajanja, bivanja v nikoli zaključenem procesu. Pripisala
jo je nomadskemu subjektu, ki ni nikoli le tam, kjer je, zato se lahko giblje
prek številnih nevidnih meja, tako prostorskih kot časovnih. Njegova transformacijska zmožnost ni nikoli zaključena, ni ji mogoče določiti začetka ali
konca. Po nomadski paradigmi se moj tukaj in zdaj razteza v nepregleden,
fluiden pastiš, zato je nomadski subjekt, če citiram Rosi Braidotti, »vrsta
subjekta, ki zavrača vsako predstavo, željo ali nostalgijo po ustalitvi in ki kot
tak omogoča politični upor proti hegemonim in izključujočim razumevanjem subjektivnosti«.
Nomadska identiteta, ki ne more obstajati, ker nenehno postaja, ki torej
ne pozna meja in nima ne začetka ne konca, ni antiteza ustaljenosti, ni brezdomka, in ni antiteza prisilne izselitve ali izkoreninjenosti. Bolj spominja na
ostanke kolonialnih sanj zahodnih nomadskih avanturistov s konca 18. in
19. stoletja, ki so potovali po vsem svetu in imeli možnost, da ta svet kartografsko in narativno orisujejo ter ga v tej obliki predstavljajo drugim. S svojimi reprezentacijami so eksotizirali Drugega in ga spremenili v vsem znano
podobo. Proces eksotizacije Drugega smo se naučili prepoznati šele s pomočjo pokolonialne teorije, ki nas je opozorila tudi na dejstvo, da se nomadi
nikoli ne gibljejo po nekakšnih »medprostorih« in da nikoli ne prekoračijo
izmišljenih meja. Ne-meje pogosto postanejo vidne, ustaljene in trdne šele
s prečenjem imaginarnih meja. Tako se spremenijo v meje. Pokolonialna
teorija je dokazala, da je nomadstvo izbira, možnost zgolj za nekatere, vsi
preostali pa imajo pravico le do nostalgije po ustaljenosti. Medtem ko se
nomad lahko odloči, ali bo Drugemu v sebi prisluhnil ali ne, staroselca (pri
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nas je bolj uveljavljen izraz »domorodec«) k poslušanju najpogosteje prisilijo
kar zakoni. Nomad lahko zavrne željo po domu kot prostoru omejevanj,
mogoče je, da se mu dom kot izvor prepričanja, da je človek vendarle drevo,
celo upira. Ne čuti nostalgičnega hrepenenja po domu, ker ga pač ima, tako
v avtentičnem pomenu kot v pomenu, da nima svoje diaspore.
Morda se sprašujete, zakaj na tem mestu soočam epistemološko nezasidranega nomada z eksotiziranim staroselcem, čigar dom je bodisi nekje drugje
bodisi je tako zasičen s tujimi vzorci domačnosti, da v njem zanj sploh ni
prostora. Ko sem razmišljala o pojugoslovanskem diskurzu in mu poskušala določiti koordinate, sem se spraševala, katera epistemološko-identitetna
paradigma bi ustrezala prostoru nekdanje Jugoslavije. Spraševala sem se, ali
bi o feminističnih identitetah lahko razmišljala s pomočjo pokolonialne teorije, kar je pomenilo, da moram najprej odgovoriti na vprašanje, kako ta
prostor razumemo mi, insajderji in insajderke. Je naš pogled nomadski (ali
kot pravi Chandra Mohanty, zahoden) ali izseljenski? Z opombo, da bi slednji veljal, tudi če ostajamo zasidrani v tem prostoru.
Tiste, ki ste devetdeseta leta preživele v Beogradu, se gotovo spominjate
džingla z radia B92 o notranji emigraciji. Tudi kasneje smo se ga rade spominjale: »Če izvzamemo notranjo emigracijo, je bilo na tem območju že
pred desetletji izjemno težko govoriti o našem lastnem nomadstvu.« Dodala
bi, da je tako še danes. Recimo, prejšnji teden smo v Beogradu proslavljale
dvajseto obletnico delovanja Žensk v črnini. Ženskam s Kosova ob tej priložnosti ni bilo lahko priti v Srbijo, zato pri nas še danes težko govorimo o
nomadstvu. Meje niso odprte in pretočne, zato niso primerne za politično
dekonstrukcijo globalnega sistema. Nasprotno! Identiteto tega prostora so
utrdile prav meje; tiste, ki so jugoslovanskim gusarjem preprečile dostop
do urejene obale pod vznožjem evropske trdnjave, in tiste izmišljene, ki jih
imamo od začetka devetdesetih na pretek.
Identiteta oziroma identitete pojugoslovanskega prostora niso določene
samo od zunaj. Tudi z mešanico vplivov, ki bi bili posledica zgodovinskih
prehajanj med položajem moči in nemoči, kot velja za pokolonialna območja, ne. V pojugoslovanskem prostoru dominira meja kot zid, ki ga ne
moremo ali sploh ne želimo preskočiti, pri čemer seveda nimam v mislih
feministk. Na drugi strani meje živi tujec, ki je monoliten – ali pa si predstavljamo, da je tak. Enačimo ga z nomadom, še bolj pomembno pa je, da je
naš. Njegova kulturna identiteta je hibridna in povezana z našo, njegovega
jezika nam ni treba prevajati, ker ga razumemo, njegova tujost je naša lastna
drugost. Ker živi onstran meje, ki ne obstaja, smo jo morali vzpostaviti po
najradikalnejši poti – z vojno.
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Kakšna bi torej lahko bila pojugoslovanska feministična paradigma? Na
kaj bi morala biti pozorna? Najprej na našo specifično (ob)mejnost. Ta epistemološko-identitetna paradigma bi morala nenehno dekonstruirati vojno,
nikoli je ne bi smela zanemariti kot nekaj že preseženega ali končanega,
ukvarjati bi se morala z nasilno vzpostavitvijo meje, pri tem pa bi si lahko
pomagala z našo socialistično zapuščino. Nisem prepričana, da pri nas lahko govorimo o socialističnem feminizmu, kot ga poznamo iz učbenikov in
uveljavljenih knjig iz sedemdesetih let, vsekakor pa lahko govorimo o socializmu in feminizmu ter proučujemo njune medsebojne povezave. Samo s
prepletanjem teh dveh zapuščin in z refleksijo lahko razvijemo pojugoslovansko paradigmo, ki bo – če se navežem na Rado Iveković – denacionalizirala znanje, odprla enega od možnih izhodov iz »državnega znanja«.
V ES NA L ES KOŠE K:
S O CIAL N E P RAVI C E
Govorila bom o izjemno pomembni zgodovinski pridobitvi za ženske, o
socialnih pravicah, ki jih danes pospešeno izgubljamo. Poskušala bom odgovoriti na vprašanje, zakaj s takšno lahkoto izgubljamo s krvjo priborjene
pravice, in raziskala razloge, zakaj imajo mlajše generacije danes vtis, da jim
je socialne pravice podelila država, ki jih torej lahko tudi vzame.
Odgovor lahko iščemo na več ravneh. Najprej na ravni zgodovinskega
spomina, kjer vidim kar nekaj vzporednic med feminizmom in revizionizmom, ki nas želi odvrniti od spomina na priborjene pravice. Ženske smo se
skozi zgodovino morale vedno znova spominjati, z različnimi invencijami
smo vedno znova osmišljale svoj spomin. V uveljavljene zgodovinske učbenike je zgodovina žensk še danes le redko vključena. Nekaj podobnega se
dogaja s spominom na socialne pravice. Danes jih dojemamo kot darilo države, ne kot nekaj, za kar smo se morali boriti, za kar so se skozi zgodovino
borili naši predniki.
Spremembe na drugi ravni, na ravni diskurza, so se v Sloveniji zgodile na
prehodu iz socializma v kapitalizem. Na začetku smo kapitalizem asociativno
povezovali z neenakostjo. Ko je v Sloveniji prišlo do revolucije in posledične
spremembe sistema, so nacionalistična in desna gibanja spremembo razlagala s paradigmo neenakosti. Kapitalizem seveda sam po sebi predpostavlja
neenakost. Če govorimo o enakosti, potem zahtevamo socializem. Razprava
o neenakosti se je zaostrovala v devetdesetih in po letu 2000. Bolj ko smo
iskali enakost, bolj smo bili obsojeni na zatekanje k prejšnjemu družbenemu
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sistemu. Potem je na ravni diskurza prišlo do druge, neoliberalne revolucije,
ki so jo v javnosti oglaševali kot »ekonomsko spremembo«. V resnici se je
takrat začela spreminjati družba. Sprejeli smo logiko, da je za vzpostavitev
neoliberalnega gospodarskega sistema najprej treba uničiti socialno državo.
Socialna država je nastala po drugi svetovni vojni v boju za socialne pravice. Vem, da je koncept socialne države za feminizem precej sporen, zdaj se
ne bom spuščala v to, a dejstvo je, da socialna država temelji na treh osnovnih principih: enakosti, socialni pravičnosti in solidarnosti. Neoliberalni
gospodarski sistem v nasprotju s tem temelji na svobodi in individualizmu.
Če torej želimo spremeniti družbo iz tradicionalnega socialnega kapitalizma
v neoliberalni kapitalizem, potem moramo uničiti idejo o socialni državi.
Zato je bila socialna država ena od glavnih tarč neoliberalnih ekonomistov.
Poleg tega socialna država zagovarja prerazporeditev bogastva od bogatih k
revnim. Tudi če želimo zmanjšati redistribucijo, moramo napasti socialno
državo, saj se redistribucija odvija prek njenega davčnega sistema. Tudi to
je razlog, zakaj se danes socialne pravice tako radikalno zmanjšujejo. Takšen
je diskurz. Kar v diskurzu samo po sebi podpira idejo o uničenju socialne
države, je kriminalizacija revščine, ki se kaže na zelo grob, rasističen način.
Iznajdba diskurza o prejemnikih socialne pomoči kot izkoriščevalcih države,
tatovih in goljufih ima velik vpliv.
Tretja raven uničevanja socialnih pravic zadeva to, čemur pravim liminalno stanje. Adriana Zaharijević je govorila o meji kot konceptu, ki je obenem
tu in tam. Koncept liminalnosti ni ne tu ne tam. Prepričana sem, da je za
ta trenutek bistvena liminalnost: živimo v prepričanju, da je vse mogoče,
sočasno pa se soočamo s politikami, ki so bile značilne za 19. in začetek 20.
stoletja. Denimo, od prejemnikov socialne podpore po novem zahtevajo, da
počnejo nekaj koristnega – v zameno za prejeti denar morajo državi nekaj
vrniti. Ta koncept poznamo iz zakona o revežih (Poor Law) iz 19. stoletja, ki
je iznašel resocializacijske delavnice (workhouse) za lene prejemnike socialne
pomoči. Če analizirate današnji politični diskurz, vidite, da gre za povsem
enak koncept, zato menim, da nismo ne tu ne tam: živimo v 21. stoletju,
soočamo pa se s politikami in praksami iz 19. stoletja.
Četrta raven je bistvena, zadeva razredno vprašanje. Doživljamo radikalizacijo in ponovno problematizacijo razrednega vprašanja. Evropske politike,
vključno z gender mainstreamingom, odgovarjajo na potrebe srednjega razreda, potrebe izobraženih žensk in žensk z denarjem, seveda na račun tistih,
ki nimajo ničesar. Za primer lahko vzamemo tako imenovano usklajevanje
družine in kariere. Danes velja, da morajo družine, ki želijo načrtovati svoje
življenje, najti nekoga, ki bo skrbel zanje, za njihovo hišo, njihove otroke
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in njihove starše. Skrbniške delavke prihajajo iz velike skupine žensk, ki so
izgubile delo v tekstilni industriji in drugih tovarnah, torej iz razreda, ki ga
nekateri imenujejo kar »novi proletariat«. Ko so izgubile službo, so ostale
praznih rok. Od denarnih nadomestil ne morejo preživeti, ker so prenizka,
socialna podpora pa se je znižala do mere, ki spodbuja komodifikacijo. Če je
socialna država z visokimi nadomestili komodifikacijo zavirala, jo znižanje
nadomestil spodbuja; ljudi dela odvisne od tržnih razmer. Za ženske, ki so
delale v tekstilni industriji in podobnih panogah, komodifikacija pomeni
konec kariere oziroma reseksualizacijo kariere, saj morajo ponovno delati v
zasebnih prostorih in skrbeti za ljudi, naj gre za negovanje starejših, skrb za
otroke ali za čiščenje stanovanj.
Ljudje, ki snujejo politike enakih možnosti, se nikoli ne vprašajo, kako
skrbniške delavke usklajujejo svoje družinsko življenje s kariero. Kdo skrbi
za njihove otroke? Ker je skrbniško delo obveljalo za rešitev za nezaposlenost velikega števila žensk, se nihče več ne vpraša, kako spodbuditi ženske
k izobraževanju ali usposabljanju za kvalificirano delo. Za te ženske politika
gender mainstreaminga ni relevantna. Obsojene so na skrbniško delo. Tudi
v tem smislu se ponovno rojeva ideologija 19. stoletja, z njo pa predstave o
tem, kaj je naravno in primerno za ženske. Tudi zato živimo v liminalnem
stanju: medtem ko imajo nekatere ženske vse možnosti odprte, se pred drugimi zapirajo. Mimogrede, ker smo prej govorili o nomadskih subjektih, o
tem, kdo lahko potuje in kdo si lahko privošči mobilnost, bi dodala, da se
moramo vprašati tudi, kako in zakaj kdo potuje. Pred kratkim sem na avtocesti med Ljubljano in Novo Gorico – vožnja traja eno uro – srečala dvajset,
trideset kombijev z romunskimi ženskami, ki so potovale v Italijo, kjer delajo kot skrbniške delavke. V Italiji ostanejo mesec dni in ko se vrnejo domov,
jim sledijo druge ženske. Spomnile so me na aleksandrinke, Slovenke, ki so
v 19. stoletju in v začetku 20. stoletja delale v Kairu kot dojilje. Tudi one so
delale s svojimi telesi in tudi s tega vidika je jasno, da se vračajo razmere iz
19. stoletja.
JAS M INA H US ANOVI Ć :
L IK DEL AV KE
Posvetila se bom prepotrebni kritiki dela, na kateri bi moralo sloneti naše
razmišljanje o emancipaciji, saj je sam lik delavke kulturno in ideološko pogojen. Razpravljala bom o načinu, na kakršnega so nove oblike kapitalizma
na globalni ravni kooptirale in asimilirale večino feminizma drugega vala,
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s tem pa tudi njegov boj proti androcentrizmu, ekonomizmu, westphalianizmu in paternalizmu. Na to bom navezala kooptacijo, ki je pri nas med
tranzicijo potekala prek zelo primitivne prvotne akumulacije.
Velik del feminizma je bil zavedén, skupaj z neoliberalizmom je poteptal
ali zaobšel pomen razreda in se posvetil vprašanju identitete oziroma razlike.
Iz teorije družbene emancipacije je zašel v kulturalizacijo in v korist kapitalistične akumulacije obrzdal sanje o feministični emancipaciji. Pri tem se
je oprl na model neoliberalizma, ki je osvojil lekcije o identiteti in razliki
ter razpršil feministično idejo o enakosti. Precejšen del feminizma je tako
v imenu kapitalizma začel reklamirati različne sloge oblačenja in življenjske sloge, ki decentralizirajo delovno silo, zato je danes ključno vprašanje,
kako feminizem ponovno povezati s kritiko kapitalizma. Živimo v času v
nebo vpijočih krivic, ki se ne ozirajo na nacionalne meje, v času nestabilnih koalicij med etatizmom in globalnim finančnim sistemom, ki vplivajo
na ideologijo družine, skrbi za otroke, materinstva, občasnih in začasnih
oblik dela ter na promoviranje fleksibilnosti. Po drugi strani se v samem
sistemu porajajo imanentne možnosti za spremembe: nastajajo nove oblike
solidarnosti in nove oblike upora proti izkoriščanju naših komunikacijskih
zmožnosti ter sposobnosti, da si delimo stvari, sodelujemo v skupnostih, si
izkazujemo solidarnost.
Kapitalizem po definiciji potrebuje rezervno vojsko nezaposlenih. V kapitalizmu polna zaposlenost ne more obstajati; če bi obstajala, plače ne bi
bile tako nizke, saj bi boj za njihovo izboljšanje zlahka uspel. Zavedati se
moramo, da kapitalizem naše sposobnosti izkorišča in trati obenem in da
v procesu dela nikoli ne bomo mogli povsem obvladati napetosti, ki so nastale zaradi našega spremenjenega odnosa do dela. Ponavljam uvodno tezo,
da je naš odnos do dela vpet v ideologijo, pogojujejo ga kultura, politika
in ekonomija. Od tod izvirajo občutki negotovosti, tesnobe, liminalnosti
in tako naprej. Poleg tega smo postali zelo pozabljivi, saj se pripovedi, na
katere se zanaša kapitalizem, tako hitro menjajo. Potem je tu še dodatna
strategija: danes, v času ekonomske krize, nas nenehno silijo v negativne
kolektivitete, češ »zatisnimo pasove, vsi smo na istem, vsi smo v ... «. Dobro
vemo, v čem smo!
Z vidika prvotne akumulacije, ideje o skupnem dobrem, skupni lastnini
in odnosu med delom za plačilo ter človeško aktivnostjo (ali splošnim izkoriščanjem naših sposobnosti) je jasno, da se do temeljev za nove koalicije
lahko dokopljemo samo z razpravo o našem odnosu do commons, torej do
skupnosti, skupnega dobrega in skupne lastnine. Vprašanje pa je, kaj bo
z našimi viri in sposobnostmi, recimo z našo zmožnostjo za proizvajanje
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novega znanja, če se moramo ves čas boriti proti novim delitvam in omejitvam, ki nam jih podtika neoliberalni režim. Če izhajamo iz predpostavke,
da so danes odnosi znotraj skupnosti enaki kognitivnim odnosom in da
nastaja nov tip delavca, potem se moramo začeti učiti pri že opravljenih
feminističnih študijah o izkoriščanju afektov in čustev pri delu.
Marksizem je imel precejšnje težave z mistifikacijo družbene reprodukcije.
Kaj vse je naturaliziral na področju družbene delitve dela, so razkrile prav
feministične intervencije. Neizpodbitno vrednost pa je ohranil predvsem
njegov boj proti političnemu pesimizmu, ki še vedno poteka v imenu našega uporništva in naše ustvarjalnosti. Tako kot pred začetkom kapitalizma
je bilo treba tudi med tranzicijo še pred njegovim nastopom razvrednotiti
znanje in delo žensk. Treba mu je bilo zbiti ceno. Če na to gledamo z vidika
reprodukcije vsakdanjega življenja in načinov, kako so ženske sodelovale pri
tej reprodukciji (kar je osrednja kategorija tovrstne feministične analize),
lahko razumemo, zakaj je zgodovina žensk razredna zgodovina. Mislim, da
se moramo upreti zastiranju pogleda na spol kot osrednji dejavnik reprodukcije kapitalizma. V novem krogu množične pavperizacije, kriminalizacije delavskega razreda in stopnjevanja nasilja je najbolj izpostavljen migrantski delavec, a kljub temu je klasični lik delavca še vedno izenačen z revežem,
odpadnikom, čarovnico in podobnim.
Ker se dominacija in uničevanje družbenih identitet izvajata prek naših teles, je vse povedano zanimivo opazovati z vidika preganjanja čarovnic oziroma uničenja nadzora, ki so ga ženske imele nad svojim telesom in reprodukcijo. Selektivno vrednotenje človeških sposobnosti in poniževanje telesne
resničnosti, vezane na ženske – spolnosti, razmnoževanja, materinstva –, kar
kličeta po zgodovinski obravnavi. Ne pozabimo, da sta discipliniranje in prisvajanje ženskega telesa glavni metatehniki uveljavljanja moči. V tem okviru
so pomembni novi transformativni feminizmi, na primer teorija Rosi Braidotti, ki namesto volje in negativnosti ceni telo. K telesnim koreninam inteligence se vrača prav zato, ker ve, da je telo za ženske skozi zgodovino kapitalizma pomenilo to, kar je za moške pomenila tovarna: osrednji prostor
izkoriščanja in upora proti državi.
Sami bomo morali iznajti nove oblike združevanja, ki še niso podlegle
komodifikaciji, kar seveda ne pomeni, da se to ne bo prav kmalu zgodilo.
Sprašujem se, ali je koncept lastnine oziroma posedovanja že preveč pokvarjen in ideologiziran, ali pa ga vendarle lahko priredimo svojim potrebam,
si prisvojimo svoje zmožnosti in jih usmerimo k utopičnim ciljem? V tem
kontekstu je izjemno pomembno feministično proučevanje nematerialnega,
torej afektivnega in čustvenega dela, ter uslug, ki ne proizvajajo predmetov,
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kljub temu pa jih je mogoče spremeniti v blago, pri čemer seveda ne smemo
pozabiti na prekarnost, ki se uveljavlja v imenu fleksibilnosti.
Morda bi morala pojugoslovanska feministična levica kreniti v to smer;
premisliti, katere so tiste sposobnosti, ki so trenutno podvržene izkoriščanju
in ki so lahko hkrati osnova za upor. Ker živimo v pofordističnih časih, se
zavedamo, kako kontingentna sta naš izvor in narava. Prav zaradi občutka,
da smo osamljeni, da nas je nekdo oropal nas samih, spadata med naše
odlike gotovo tudi sposobnost za združevanje in sposobnost za kolektivno
javno delovanje. Ker igrata danes ključno vlogo tudi naša zmožnost za proizvajanje novega znanja in naša ustvarjalnost, še posebej jezikovna, moramo
združiti naše sposobnosti, našo razkropljeno delovno silo in naše skupno.
MIREYA FOREL:
INDIGNADOS
Govorila bom o gibanju Indignados, Ogorčeni, s katerim sodelujem v Španiji. Je interkontinentalno in čedalje širše. Ni nastalo samo od sebe, začelo se
je po 15. oktobru 2011 kot podaljšek jasminove revolucije v severni Afriki,
bojev v Grčiji in drugod po svetu. V gibanje ni bilo lahko vpeljati feminizma. Na skupščinah, ki se odvijajo na trgih, mlade izobražujemo o feminističnih vprašanjih. Zakaj? Ker feminizem ni prisoten v kolektivni razredni
zavesti večine mladih v Španiji, čeprav ti veljajo za evropsko avantgardo.
Zaradi institucionalizacije feminizma mladi do njega upravičeno čutijo odpor; večji del evropskega feminističnega gibanja se je dejansko omejil na
ohranitev obstoječih pravic in principov. Namesto da bi se razvijal, je ostal
zaprt v institucijah.
Na okrogli mizi ste pogosto omenjale državo in nacijo. Nacionalna država
je koncept, vezan na modernost. Toda na katero modernost? Je feminizem
v tem prostoru kritičen do patriarhalne kapitalistične modernosti? Marksizem je za razliko od feminizma obravnaval nacionalno državo, čeprav je bila
njegova kritika omejena. Mislim, da feministke nismo dovolj temeljito revidirale pojma države. V odnosu do njega smo podale zgolj natančno kritiko
spolne diskriminacije. Ali pa ste morda govorile o modernosti, ki prinaša
novi diskurz? Slednji se od patriarhalnega diskurza iz prejšnjega stoletja razlikuje prav po svojem odnosu do narave in nacionalne države.
Evropske feministke smo zelo veliko časa posvetile dekonstrukciji seksističnega diskurza. Temu pravim feministična monokultura. Ta monokultura je utišala druge struje, med katere spadamo tudi Ženske v črnini. Smo an243 
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timilitaristke in trdimo, da ima država monopol nad nasiljem, da je glavni
generator nasilja. Želim si, da bi o tem razmišljale skupaj, da bi se feministke iz nekdanje Jugoslavije pridružile tej razpravi. Monokulturni feminizem
je nasilen takrat, kadar kolonializem povezuje samó s preteklostjo. To ne
drži in na ta način nas je ločil od boja afriških in latinskoameriških kmetic,
tistih, ki neposredno trpijo zaradi izkoriščanja s strani patriarhalnega kapitalizma, uvoženega iz dežel, v katerih živimo me. Zahodne feministke smo
predolgo delile recepte za uveljavljanje ženskih pravic po našem vzoru, precej manj pa smo govorile o tem, da tehnike, s katerimi kapitalizem uničuje
in ponižuje ženske po celem svetu, izvirajo iz naše, zahodnjaške mentalitete.
Monokulturni feminizem se odlično ujema s kapitalizmom in patriarhalno
nacionalno državo. Za kapitalistične države je značilno, da nam podarjajo
drobtinice, ki bodo ublažile družbene napetosti. Ker je drobtinic zmanjkalo,
moramo zahodne feministke podvomiti v državo kot tako.
Naša naloga je, da se vprašamo, v kakšni družbi sploh želimo živeti. Pri tem
si ne moremo privoščiti izključevanja cele vrste alternativnih feminizmov,
kot sta ekofeminizem in feministični antimilitarizem, saj je njihov prispevek
zelo pomemben. Mislim, da je skrajni čas, da se akademskemu feminizmu
pridružijo nove vsebine, da bo še kdo slišal, kaj se trenutno dogaja na trgih.
In ne samo na trgih. Čas je, da se vrnemo v resničnost.

M I REY A F O RE L je dolgoletna feministična aktivistka, ki je po zgledu beograjskih Žensk v črnini
(Žene u crnom) v Sevilji v Španiji ustanovila tamkajšnje Mujeres de Negro.
N A D E ŽD A Č AČI N OV I Ć predava filozofijo na Filozofski fakulteti v Zagrebu. V poznih sedemdesetih letih je delovala v skupini Žene i društvo, leta 1995 je v Zagrebu soustanovila Center za
ženske študije. Od leta 2009 predseduje hrvaškemu centru PEN. Objavila je številne študije, med
njimi Subjekt kritičke teorije (1980), Estetika (1988), U ženskom ključu: ogledi o teoriji kulture (2000),
Žene i filozofija (2006) in Vodič kroz svjetsku književnost za inteligentnu ženu: koristan i za inteligentne
muškarce (2007). Njena najnovejša knjiga, Čemu brati filozofe: v petdesetih kratkih poglavjih (2009),
je izšla tudi v slovenščini.
VJ O LLC A KRA S N I Q I je predavateljica sociologije na Filozofski fakulteti v Prištini in doktorska
študentka na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. Magistrirala je na London School of Economics
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and Political Science. Posveča se raziskovanju političnih, družbenih, spolnih in razvojnih vprašanj
na Balkanu. Objavlja v strokovnih revijah in zbornikih, kot je Gender Dynamics and Post-Conflict
Reconstruction (2009). Leta 2006 je z Nito Luci objavila študijo The Politics of Remembrance and Belonging: Life Histories of Albanian Women in Kosovo, Politics of Memory and Affiliation: Personal stories
of Albanian Women in Kosovo.
V E S N A LE S KO ŠE K je leta 2001 doktorirala na temo feminizma prvega vala na Slovenskem pred
drugo svetovno vojno. Predava na Fakulteti za socialno delo, raziskuje na Fakulteti za družbene vede
in deluje v različnih gibanjih, še posebno feminističnih. Njena raziskovalna področja so spol, neenakost, mladina in gibanja. Objavila je knjigi Zavrnjena tradicija (2003) in, skupaj s Srečom Dragošem,
Družbene neenakosti in socialni kapital (2003).
AD RI A N A Z A HA R I J EV I Ć je diplomirala iz filozofije na Filozofski fakulteti v Beogradu. Na
Fakulteti za politične vede, kjer je magistrirala, pripravlja doktorsko disertacijo s področja spola in
politike. Objavila je knjigo Postajanje ženom (2010) in uredila zbornik Neko je rekao feminizam?
(2008). Od leta 2003 je članica Združenja književnih prevajalcev Srbije. Koordinira beograjski Center za ženske študije. Ukvarja se s politično filozofijo, zgodovino 19. stoletja in sodobno feministično
teorijo.
JA S M I N A HU S AN OV I Ć je doktorirala leta 2003 na Univerzi v Walesu. Je izredna profesorica
kulturnih študij na Filozofski fakulteti v Tuzli. Na Univerzi v Sarajevu predava v okviru magistrskega
programa Študij spolov. Objavila je monografijo Između traume, nade i imaginacije: kritički ogledi
o kulturnoj produkciji i emancipativnoj politici (2009) in strokovne članke v revijah Razlika, Treća
in Feminist Theory. Posveča se kulturni produkciji, travmi in pričevanju v kontekstu biopolitičnihbiokapitalističnih praks ter sodobni emancipacijski politiki.
L I LI JA N A BU RC A R je docentka na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete
v Ljubljani. Ukvarja se z literarno teorijo in sodobno angloameriško književnostjo, feministično teorijo in politiko spolov, pokolonialnimi in neoimperialnimi študijami, družbenopolitično kritiko in
politiko družbene pravičnosti. Leta 2007 je objavila študijo Novi val nedolžnosti v otroški literaturi:
kaj nam sporočata Harry Potter in Lyra Srebrousta? (2007).
JE LE N A PE T ROV I Ć je doktorirala na Fakulteti za humanistične študije v Ljubljani (ISH)
na temo ženskega avtorstva v Jugoslaviji med obema svetovnima vojnama. Objavlja v domačih in
mednarodnih znanstvenih publikacijah. Souredila je zbornik Spol, literatura in kulturni spomin v
pojugoslovanskem prostoru / Gender, Literature and Cultural Memory in the Post-Yugoslav Space (2009).
Z Damirjem Arsenijevićem je souredila zbornika Feminizam: politika jednakosti za sve (2011) in Jugoslovenski feminizmi (2011). Je članica umetniškoteoretske skupine Grupa Spomenik in uredništva
revije ProFemina. V Ljubljani vodi zavod MINA.
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A N DR E J A DA M

M A RXOVO P OJM OVAN JE
ODTUJITVE

I.
V eseju bom premislil Marxovo pojmovanje odtujitve. Pojem bom predstavil, vzpostavil, ga podvrgel kritiki in ga poskušal obraniti. Trenutno se zdi,
da je rezultat dvoumen. Občasno si bom pomagal s filmom Norma Rae, ki
ga je leta 1979 režiral Martin Ritt.
Za uvod dva prizora z začetka filma.
1. Glavna junakinja Norma Rae je delavka v predilnici. Živi v industrijskem mestu v Alabami. Njeno življenje je predvidljivo, izpeljivo iz družbenih pogojev dela in spremljajoče »kulturne« ponudbe. Predvidljivo je do te
mere, da bi ga lahko sociolog, ki verjame v družbena dejstva, precej natančno napovedal. Norma večino dneva gara: podnevi v tovarni, zvečer skrbi za
otroke. Kadar utegne – kar je zaradi narave njenega dela redko –, se zabava.
Njena zabava je cenena: moški, občasna popivanja, skrb za zunanji videz po
reviji Cosmopolitan.
O kakovosti njenega življenja zgovorno priča prepir med njo in njenim
ljubimcem Georgeom na začetku filma. V hotelski sobi reče Georgeu, da je
bilo nocoj zadnjič: George je poročen, ima dva otroka, ki obiskujeta srednjo
šolo; njuna vez sproža govorice. Tudi Norma, ki na začetku filma sicer še ni
poročena, ima dva otroka. Toda George ne more sprejeti, da je bilo zadnjič.
»Ali ti nisem plačal zrezka za večerjo, ali ti nisem kupil čokoladnih bombonov, ali nisi prišla v posteljo trikrat zapored?« Ko mu odvrne, da se v takem
razmerju ne počuti dobro, ji zabrusi, da je tukaj zato, da je njemu dobro,
in nadaljuje: »Ti kmetavzarka, za nohti imaš umazanijo, zobe si trebiš z
vžigalico! Zakaj si sploh dobra? Prideš iz tovarne, umiješ se pod pazduhami,
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razširiš noge za porivanje, potem greš domov! In ti zapuščaš mene!« Za nameček jo udari.
2. Film se začne s prizori iz tekstilne tovarne oziroma predilnice. V veliki
hali so vrste strojev, ki povzročajo neznosen hrup. Delavke so na malici,
izčrpane. Norma Rae nagovori svojo mamo (tudi delavko v predilnici), a
je ta ne sliši, ker je začasno oglušela. Stečeta k tovarniškemu zdravniku, ki
ju skuša pomiriti, da se to pač dogaja, da je takšna narava dela; oglušelost
pride za kako uro in mine – gre torej za poklicno obolenje. Toda, se razburja
Norma, mama je gluha že ves dan. Potem pa naj si najde drugo delo, odvrne
zdravnik. Katero drugo delo, je ogorčena Norma, delo v tovarni je edino, ki
ga ponuja to mesto. Jezno odideta. Normo za hip prešine spoznanje, da je
tovarniškemu osebju malo mar za lastne delavce.
Kaj nam govorita odlomka? Prikazujeta življenje navadnega delavca ali delavke na razvitem Zahodu v nekem trenutku 20. stoletja oziroma družbo, ki
takšno življenje pogojuje. Verjetno lahko brez posebnega tveganja trdimo,
da za večino to življenje ni kakovostno: ni kakovostno na delu in ni kakovostno zunaj dela. In zakaj ni kakovostno? Marxov odgovor, ki ga bomo tukaj
raziskali, pravi, da zato, ker je odtujeno.
II.
Marx razvija pojmovanje odtujenega dela v Pariških rokopisih, kjer odtujeno
delo opazuje s treh zornih kotov: »1. Odnos delavca do proizvoda dela kot
tujega in nad njim vladajočega predmeta […]; 2. Odnos dela do akta proizvodnje znotraj dela.«1 Iz teh dveh pogledov nato izpelje še 3.: odtujevanje
človeka od njegove lastne, generične narave.2
Ad 1. Prvo opredelitev (zorni kot) odtujenega dela sem natančneje premislil v tekstu Kocka – razprava ob filmu.3 Marxova zamisel je tukaj preprosta: s tem
ko človeštvo s proizvodnjo preoblikuje naravo, ustvarja hkrati neki sebi lasten svet, družbo, kulturo. Toda ta svet lahko postane, če se preoblikovanje
narave dogaja v pogojih kapitalistične proizvodnje, sovražen do tistih, ki
1 Karl Marx, »Kritika nacionalne ekonomije (Pariški rokopisi)«, v: Karl Marx, Friedrich Engels, Izbrana dela v petih zvezkih (MEID I), prev. Primož Simoniti, ur. dr. Božidar Debenjak, Cankarjeva
založba, Ljubljana, 1979, str. 306.
2 Prav tam, str. 307.
3 Tekst bo objavljen v reviji Filozofija na maturi (1/2, 2012).
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proizvajajo; njim tuj. To pomeni, da delavci ne proizvajajo samo točno določenih proizvodov (tekstila, hiš, računalnikov, turističnih, finančnih produktov itn.), proizvajajo tudi svet, družbo, medsebojne odnose, institucije,
zakone – same pogoje, pod katerimi je delo razpoložljivo in pod katerimi se
opravlja. Če odnosi temeljijo na zasebni lastnini proizvajalnih sredstev in če
so rezultati dela last le nekaterih, kot velja za kapitalizem, sama proizvodnja pa ves čas uničuje, spreminja naravo, ki je delavcem, preden so jo ti
radikalno spremenili, nudila zatočišče in sredstva za preživetje, se v nekem
zgodovinskem trenutku večina (zaposlenih) ljudi nenadoma nima več kam
zateči; postanejo privezani na delo, postanejo mezdni sužnji.
»Čimbolj si torej delavec s svojim delom prisvaja zunanji svet, čutno naravo, tem bolj si na obe strani odteguje sredstva za življenje, prvič tako, da
čutni vnanji svet čedalje bolj jenjuje biti sredstvo za življenje v neposrednem
smislu, sredstvo za delavčevo fizično preživljanje.«4
Ad 2. Marx pravi, da je opazovanje odtujitve z vidika odnosa delavca do proizvoda
njegovega dela enostransko, kajti »odtujitev se ne kaže le v rezultatu, temveč
v aktu produkcije, znotraj proizvajajoče dejavnosti same«.5 Argument, s katerim upraviči to drugo opredelitev odtujitve, je preprost: »Kako bi mogel
delavec tuje stopiti nasproti proizvodu svoje dejavnosti, ko se v aktu same
proizvodnje ne bi odtujeval samemu sebi; produkt je vendar samo povzetek
dejavnosti, proizvodnje. Če je torej proizvod dela povnanjenje, tedaj mora
biti proizvodnja sama dejavno povnanjevanje […].«6
Če bi bila Norma Rae teoretično podkovana, bi nemara parafrazirala Marxove besede, s katerimi odgovarja na vprašanje, v čem obstaja povnanjenje
dela. Dejala bi, da ji je njeno delo vnanje, da ne spada k njenemu bistvu, de
se v svojem delu ne zatrjuje, marveč zanikuje, da se na delu ne počuti dobro, marveč nesrečno, da v tovarni ne razvija svobodne fizične in duhovne
energije, ampak trpinči svojo naravo in ugonablja svojega duha. Pri sebi se
počuti šele izven dela, med delom pa izven sebe. Doma je, kadar ne dela,
in kadar dela, je zdoma. Njeno delo zato ni prostovoljno, ampak prisilno;
ni zadostitev potreb, ampak je zgolj sredstvo za zadovoljitev potreb zunaj
njega. Tujost njenega dela bi se ji v vsej razsežnosti pokazala, če ji zaradi
kakršnih koli razlogov ne bi bilo več treba delati v tovarni. Ker pa te sreče
nima, je njeno delo le trpinčenje in žrtvovanje same sebe. Za nameček bi
4 Marx, nav. delo, str. 304.
5 Prav tam, str. 305.
6 Prav tam.
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morala ugotoviti še, da njeno delo ni njena last, temveč pripada lastnikom
tovarne. Zaradi vsega tega se čuti svobodno – kot lahko razberemo iz prvega
prizora, ki smo ga opisali zgoraj – le še v svojih živalskih funkcijah, pri prehranjevanju, pitju in plojenju, kvečjemu še v stanovanju in nakitu. Po drugi
strani pa je tam, kjer se počuti svobodna, zvedena na objekt in se v svojih
človeških funkcijah čuti le še kot žival. Norma Rae bi torej lahko brez težav
vzkliknila: »Živalsko postane človeško in človeško živalsko.«7
Odnos Norme Rae do dela, ki ga opravlja, bi lahko dopolnili z epizodo,
ki se v filmu nanaša na njena starša. Mati, kot smo videli zgoraj, je žrtev
poklicne bolezni – občasne gluhote; oče, ki prav tako dela v tovarni, pa celo
umre na delovnem mestu. V prizadevanju, da bi izpolnil normo za tekočim
trakom, doživi srčni napad.
Odnos delavca do njegove lastne dejavnosti, do akta produkcije, se torej
ne glede na to, kaj si delavec o tem misli, kaže kot temeljna nemoč, kot
dejavnost, ki je naperjena zoper njega, kar se odraža tudi v njegovem osebnem (kot sem prav tako pokazal zgoraj, nekakovostnem) življenju, na ravni
fizične in duhovne energije.8
Ad 3. Marx v nadaljevanju iz prvih dveh opredelitev odtujenega dela izpelje še
tretjo opredelitev, generično. Pojasnimo, kaj misli Marx z generičnostjo.
V osnovi gre za vprašanje, kaj je človek po naravi in kakšen je njegov odnos do narave. Razrešimo najprej slednje. Narava se najprej kaže – kot smo
videli zgoraj – kot sredstvo za življenje; brez nje bi človek umrl. Toda človek
je tudi del narave, iz česar logično sledi, da je narava (človek kot del narave)
povezana sama s seboj (naravo kot sredstvom za življenje).9 Poanta rečenega ni samo v tem, da človek v procesu proizvodnje spreminja, preoblikuje
naravo in jo nemara, kot je rečeno zgoraj, uničuje kot sredstvo za življenje;
pripoznati moramo tudi dejstvo, da človek – če je del narave – s produkcijo
spreminja, oblikuje, uničuje tudi samega sebe kot človeka: vsi člani Normine družine so plod dolgotrajnega razvoja človeške družbe, a sedaj vsi trije
delajo v sistemu, kjer sami sebe uničujejo – tako doma kot v službi (kakor
izpričujejo uvodni kadri filma).
Rečeno drugače: kakor hitro vprašamo, kakšen je človekov odnos do narave, vprašamo tudi, kakšen je človekov odnos do samega sebe. Pri tem Marx
nima v mislih odnosa posameznega človeka do samega sebe, temveč odnos
7 Prav tam, str. 306.
8 Prav tam, str. 307.
9 Prav tam, str. 307–308.

250 

B O REC 690–693
REV IJA Z A ZGO DOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJI ŽEVNO ST

do človeka kot takega, do človeka kot generičnega bitja, pripadnika človeškega rodu (ali vrste). Ta odnos pa se v razmerah odtujenega dela kaže kot
odtujitev od generičnih značilnosti človeške vrste.
Sodobna marksistična misel, kot lahko preberemo v knjigi Willa Kymlicke
Sodobna politična filozofija: uvod, se ob vprašanju odtujitve cepi na dve struji: v eni so razlike med »marksizmom in sodobno levoliberalno politično
filozofijo precej zabrisane«,10 druga pa stavi na perfekcionizem oziroma na
razvoj naših najpomembnejših zmožnosti. Tako »s perfekcionističnega stališča poglavitna težava zasebne lastnine ni v tem, da je izkoriščevalska, saj
so tudi tisti, ki imajo od izkoriščanja koristi, odtujeni od svojih bistvenih
človeških moči«.11
Kymlicka vsem perfekcionističnim teorijam, kamor spada tudi Marxova
tretja opredelitev odtujenega dela, pripisuje politični program, po katerem
»bi bilo treba vse vire razdeliti tako, da bi hkrati spodbujali ,uresničevanje
značilno človeških potencialov in odlik‘ in odvračali od načinov življenja,
ki so brez takšnih odlik (Lukes 1985, 87)«.12 S tega zornega kota je jasno,
da perfekcionistične teorije stavijo na točno določene načine življenja, ki
omogočajo razvoj bitnih potencialov človeške vrste in onemogočajo opisano
samouničevanje.
Glede na to, nadaljuje Kymlicka, mora »vsak perfekcionističen argument
pojasniti, kaj so »značilne človeške odlike« in kako urediti razdelitev sredstev, da jih bomo uveljavili«.13 Marxova formulacija pa »pravi, da je značilna
človeška odlika naša zmožnost, proizvajati svobodno, ustvarjalno in kooperativno. Če proizvajamo na način, ki to zmožnost duši, smo ,odtujeni‘ od
,resnične narave naše vrste‘.«14
Ali kot pravi sam Marx: »Produktivno življenje je generično življenje. Je
življenje porajajoče življenje. V načinu življenjske dejavnosti je ves značaj
neke species [vrste], njen generični značaj, in svobodna zavestna dejavnost
je človekov generični značaj.«15
Ideja generičnosti oziroma dejavnosti, ki je značilna za človeka kot pripadnika vrste, se utegne zdeti sporna – o čemer več kasneje –, toda Marx jo
10 Will Kymlicka, Sodobna politična filozofija: uvod, prev. Zdenka Erbežnik idr., ur. Igor Pribac, Krtina,
Ljubljana, 2005, str. 280.
11 Prav tam.
12 Prav tam.
13 Prav tam, str. 281.
14 Prav tam.
15 Marx, nav. delo, str. 308.
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uporablja kar se da učinkovito. Poglejmo si to podrobneje. Predstavljajmo
si položaj človeštva pred na primer 20.000 leti. Naši predniki so se najbrž
spopadali z naravo itn. Kaj pa danes? Kjer je nekoč prežala narava, se danes
razprostirajo nepregledne metropole. Človek je, kot bi dejal Marx, naravo preoblikoval, a pri tem ni preoblikoval surove, zunanje narave, temveč
– kot smo videli – tudi samega sebe, v kolikor je izoblikoval še družbene
odnose, pravila, ki se posameznikom zdijo samoumevna, itn. Človeštvo je
torej preoblikovalo zunanjo in notranjo naravo, in to je tisto, kar je njegova
življenjska dejavnost, dejavnost, zaradi katere je vse manj odvisno od naravnih danosti in različnih oblik determiniranosti. Zato je po Marxu ta dejavnost svobodna. Toda – in v tem je težava odtujitve – kar velja za človeštvo
kot tako, ne velja za posamezne ljudi. Norma in njena starša sodelujejo pri
preoblikovanju narave, kot predstavniki človeške vrste izpričujejo svobodno
delovanje, a sami vendarle niso svobodni, torej so mezdni sužnji, zaradi dela
obolevajo, umirajo, tudi njihovo zasebno življenje je vse prej kot kakovostno. Razcep med tem, kar počnejo kot pripadniki vrste, in kar počnejo kot
posamezniki, razkriva globino njihove odtujitve od samih sebe oziroma od
tega, kar bi lahko bili.
Po eni strani je torej človek svoboden: »Ni določenost, s katero se neposredno zliva. Zavestna življenjska dejavnost neposredno razlikuje človeka od
živalske življenjske dejavnosti. […] Praktično ustvarjanje predmetnega sveta,
obdelovanje neorganske narave je spričevalo človeka kot zavestnega generičnega bitja, tj. bitja, ki je v odnosu do rodu kot do svoje lastne bitnosti ali
do sebe kot generičnega bitja. Resda proizvaja tudi žival. Gradi si gnezdo,
bivališče, kot čebela, bober, mravlja itn. Toda proizvaja le to, kar potrebuje
neposredno zase ali za svojega mladiča; proizvaja enostransko, medtem kot
človek proizvaja univerzalno; proizvaja le pod oblastjo neposredne fizične
potrebe, medtem ko človek sam proizvaja brez fizične potrebe in resnično
proizvaja šele v svobodi od potrebe; žival producira le sámo sebe, medtem
ko človek reproducira vso naravo; njen proizvod spada neposredno k njenemu fizičnemu telesu, medtem ko stopi človek svojemu proizvodu svobodno
nasproti.«16
Po drugi strani pa je človek še vedno ujet. Kajti »predmet dela je […]
upredmetenje človekovega generičnega življenja: v tem ko se človek podvaja ne
samo intelektualno kot v zavesti, ampak ko se podvaja delovno, dejansko,
in zategadelj opazuje samega sebe v nekem od sebe ustvarjenem svetu.«17
16 Prav tam, str. 308–309.
17 Prav tam, str. 309.
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A v tem konkretnem svetu mu »odtujeno delo […] iztrga predmet njegove
proizvodnje, mu iztrga njegovo generično življenje, njegovo dejansko generično predmetnost«.18 Kar je nastalo kot posledica svobodne dejavnosti (če
to dejavnost primerjamo z dejavnostjo živalskih vrst), kar bi naj omogočalo
nadaljnjo svobodno dejavnost, postane z odtujitvijo nedostopno za konkretne posameznike. Če je svobodna dejavnost bistvena značilnost človeške vrste, bi morala biti prav tako bistvena značilnost pripadnikov človeške vrste;
vendar človek z odtujitvijo »iz svojega bistva naredi zgolj sredstvo za svojo
eksistenco«.19 S tem si človek oziroma večina ljudi v danem sistemu proizvodnje odteguje tudi svojo pravo naravo.
IV.
Oglejmo si še en moment odtujitve, kot se ta kaže v filmu Norma Rae.
Najprej uvedimo naslednjega junaka, Reubena – v filmu igra predanega
sindikalista, ki vnese v Normino življenje bistveno spremembo. Reuben na
Normo in druge delavce ne gleda kot na predvidljiv družbeni pojav, kot na
odtujence,20 ampak jih obravnava kot človeška bitja in jim že vnaprej zaupa.
Normi, denimo, reče: »Mislim, da si preveč bistra za to, kar se ti dogaja.«
Toda okolje, kjer poskuša ustanoviti sindikat, ni naklonjeno njegovim naukom; to okolje je prav zato, ker je odtujeno, raj za sociološko raziskovanje
– odzivi delavcev na sindikalne ideje so več kot predvidljivi. Pravice delavcev, višje plače, znosno delovno okolje so zanje ideje, ki jih zavračajo. Po
njihovo gre za komunistično nakladanje, sindikat jim pomeni nepotrebne
težave itn.
Vendar Reuben ne odneha in sčasoma mu uspe prepričati nekaj delavcev,
da jim to, za kar se zavzema, koristi. Prepriča tudi Normo, ki poslej svoj
prosti čas, kolikor ga ima, porablja za sindikalistično delo: tipka letake, piše
pisma, organizira shode itn. Film se konča optimistično: delavci premagajo lastno zaslepljenost in ustanovijo sindikat. Lastniki predilnice so temu
– zaradi zaščite lastnih interesov – do zadnjega nasprotovali. Za ohranjanje
nizkih stroškov dela so poskušali zanetiti spor med belopoltimi in temnopoltimi delavci, toda Reuben in Norma sta se temu uprla. Normo so sicer
odpustili, eno noč je celo prebila v zaporu, vendar je njena pokončna drža
navdihnila ostale, da so se zavzeli zase.
18 Prav tam.
19 Prav tam, str. 308.
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Ko torej Reuben nagovarja Normo, da je prebistra za to, kar se ji dogaja,
in ko jo spodbuja k sindikalnemu aktivizmu, ji z Marxovim besednjakom
pove, naj kot konkretna oseba participira na generični naravi človeštva, ker
ima kot pripadnica rodu do tega pravico. Pravi ji, da v generičnem bistvu, v
tem, kar je značilno za ves človeški rod, ni prav nič živalska. Če je generični
značaj človeka kot človeka določen kot svobodna zavestna dejavnost, kot
kolektivna, kooperativna dejavnost, in če njeno realno življenje od tega zelo
odstopa, se mora v tem pogledu emancipirati in se generičnosti polastiti.
Pomemben moment razmisleka o prepadu med bistvom človeka kot človeka
in posameznim človekom je potemtakem boj za participacijo na tem, kar
je bistveno: da tega niso deležni le nekateri (lastniki proizvajalnih sredstev),
temveč vsi.
Rečeno nekoliko romantično, generični značaj človeka bi moral biti navzoč, upredmeten v predmetu dela (rezultatih dela) za vsakogar; vsi ljudje
bi se morali teh rezultatov veseliti in navsezadnje tudi dela samega. Prav
tako bi morali biti vsi ljudje iz dneva v dan, iz leta v leto, iz generacije v
generacijo vedno bolj ponosni gospodarji svoje usode. Ampak v dejanskosti se dogaja nasprotno. Rezultate dela si prilašča manjšina. Rezultati dela
ne pripadajo tistim, ki delajo, temveč nekomu drugemu. Če je za delavce
njihova dejavnost muka, to pomeni, da mora biti taista dejavnost užitek in
življenjska radost za nekoga drugega.21
Nekaj zelo podobnega pravi Reuben tudi Sonnyju, bodočemu Norminemu možu, vendar ga ta zavrne s steklenico piva v roki: »A veš, velika podjetja dobijo vse, kar hočejo. Bogati dobijo vse. Ali nimaš tega dovolj?« Sonny:
»Oh, ko mi je dovolj, to preprosto poplaknem s pivom, poglej!« In nagne
pivovsko steklenico. Sonny sicer želi reči, da ima svoje užitke, svoje radosti,
da mu to zadošča (da nemara ni zavisten); toda, česar ni zmožen uvideti,
je, da nekdo drug ni le lastnik rezultatov njegovega dela, temveč je tudi
njegov gospodar. Prav zaradi obstoja sloja gospodarjev sta Norma in Sonny
»do svoje dejavnosti v takem odnosu kot do nesvobodne dejavnosti, […] v
takem odnosu kot do dejavnosti v službi, pod oblastjo, pritiskom in jarmom
nekega drugega človeka«.22 Njun odnos do dela »ustvarja odnos kapitalista,
ali kakor naj se gospodar nad delom že imenuje, do tega istega dela«.23 Ka20 Mimogrede: zdi se, da je odtujitev pogoj slehernega sociološkega napovedovanja trendov in socioloških meritev. Svobodna, neodtujena oseba naj ne bi bila merljiva.
21 Prav tam, str. 311.
22 Prav tam, str. 311–312.
23 Prav tam, str. 312.
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pitalistov odnos do dela pa ne vključuje kooperativnosti itn. – že zato ne,
ker je vsak kapitalist postavljen na trg, kjer je izpostavljen konkurenci, s tem
pa tudi inovacijam (hrup strojev, zaradi katerih ogluši Normina mati, tekoči
trak, zaradi katerega umre Normin oče), normiranju dela, zniževanju stroškov dela, zaradi česar po logiki samega sistema ni naklonjen ustanavljanju
sindikatov …
Skratka, če proizvajamo tako, da smo odtujeni od lastne generične narave,
bi morali slediti Reubenu (sindikalistu), v kolikor ta prigovarja k boju za
emancipacijo slehernega človeka in si v ta namen prizadeva za prerazdelitev
sredstev in še več:
»Marksisti trdijo, da bi bilo najbolje odpraviti mezdno delo in podružbiti
proizvodna sredstva. S tem ko mezdno delo pretvarja delavčevo delovno
zmožnost v navadno blago, s katerim razpolaga nekdo drug, nas odtujuje od
naše najpomembnejše zmožnosti.«24
V.
Oglejmo si sedaj eno, nemara najmočnejšo med kritikami marksističnega
pojmovanja odtujenega dela. Po Kymlicki vprašanje ni, »ali je neodtujeno
delo dobrina, temveč ali je največja dobrina«.25 V nadaljevanju svoje kritične
razprave poskuša prepričati, da je Marxova argumentacija, po kateri je neodtujeno delo največja dobrina, šibka.
Marx je namreč dokazoval (kot smo videli prej), »da je svobodna kooperativna proizvodnja značilna človeška odlika, ker se po njej razlikujemo
od drugih vrst – je to, kar nas določa kot ljudi. Toda ta argument o ,vrstni
razliki‘ je navaden non sequitur. Vprašanje, kaj je v človeškem življenju
najboljše, ni ,stvar biološke klasifikacije‘. Vprašanje je moralno-filozofsko.
In pri iskanju odgovora nanj nam nikakor ni v pomoč, če se že vnaprej
odločimo, da mora odgovor pokazati na eno samo enostavno lastnost, kakršna je Marxova vrstna razlika, ki je ne deli nobena druga vrsta (Midgley
1978, 204).«26
Kymlicka torej očita Marxovemu argumentu za odpravo odtujenega dela
logično neveljavnost, non sequitur, kar pomeni, da neki sklep ni podprt s
podanimi premisami oziroma iz njih ne sledi. Torej četudi bi sprejeli, da je
24 Kymlicka, nav. delo, str. 281.
25 Prav tam, str. 284.
26 Prav tam.
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kooperativna, ustvarjalna, svobodna dejavnost resnično tista bistvena značilnost, ki nas ločuje od živali, to še ne pomeni, da je neodtujeno delo največja dobrina, torej dobrina, zaradi katere bi morali odtujeno delo nujno
odpraviti.
Ugovor zoper Marxa, ki ga Kymlicka zgoraj povzame po Mary Midgley, je
sicer različica Humovega opažanja v kontekstu razprave o tem, kaj vpliva na
voljo: razum ali strasti (čustva)? Hume pravi takole:
»V vsakem moralnem sistemu, s katerim sem se doslej srečal, sem zmeraj
opazil, da avtor nekaj časa napreduje in razmišlja na običajen način, uvede
Boga ali opazke o človeški naravi; nakar sem, na svoje presenečenje, nenadoma ugotovil, da namesto običajnih stavčnih kopul, kakršni sta je in ni,
nisem naletel na noben stavek, ki ne bi bil povezan z moral ali ne bi smel.
Sprememba je neopazna, toda kljub temu izjemno pomembna. Kajti če moral in ne bi smel izražata neki nov odnos ali trditev, bi bilo to nujno treba
opazovati in razložiti; hkrati bi morali navesti razlog za nekaj, kar je videti
povsem neverjetno, namreč kako je lahko ta novi odnos dedukcija iz drugih,
ki se od njega docela razlikujejo.«27
Humovemu opažanju je G. E. Moore v 20. stoletju nadel ime naturalistična napaka – pomeni, da ne moremo iz nobenih trditev o dejstvih ali
naravnih lastnostih izpeljati moralnih izjav oziroma vrednot.
VI.
Ali je mogoče zavrnitvi Marxovega argumenta, ker naj bi bil naturalistična
napaka, nasprotovati? V nadaljevanju bom poskusil. Pri tem se bom najprej
oprl na sodobno razpravo s področja nevrologije, ki se ukvarja z vprašanjem
vpliva interneta na razvoj naših možganov in s tem zmožnosti duha.
Nicholas Carr v knjigi Plitvine (gre za delo s področja poljudne znanosti)
primerja dvoje: vpliv branja knjig in vpliv branja spletnih vsebin (ali brskanja po internetu) na naše možgane in potemtakem duševne zmožnosti.
»Tiho branje knjige je zahtevalo sposobnost dolgotrajne popolne zbranosti, da se je bralec ,izgubil‘ v knjigi, kot pravimo danes. Takšno vzgajanje
možganov ni bilo enostavno. Naravno stanje človeških možganov je, tako
kot pri možganih naših sorodnikov v živalskem kraljestvu, raztresenost. Nagnjeni smo k temu, da s pogledom hitimo sem in tja, s čimer se z enega
27 David Hume, »Razum je le suženj strastem«, v: Filozofija na maturi, 1/2, prev. Andrej Adam, Državni
izpitni center, Ljubljana, 2004, str. 11.
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predmeta k drugemu preusmerja tudi naša pozornost, da se lahko čim bolje
zavedamo dogajanja okrog nas.«28
Torej imamo zopet opraviti s tezo o ključni značilnosti človeške narave,
če privzamemo, da je to, kar se dogaja v možganih, resnično bistveno za
vsa duševna stanja. Teza je morda zanimiva še zato, ker se – če privzamemo
nekatere predpostavke – razlikuje od Marxovega pogleda na človeško naravo. Zdi se namreč, da svobodno, ustvarjalno bitje ne more biti venomer
raztreseno, temveč se mora biti sposobno poglobiti v problem na področju,
na katerem je ustvarjalno. Oglejmo si, kaj pomeni raztresenost za človeka
kot človeka?
»Več deset študij psihologov, nevrobiologov, pedagogov in spletnih oblikovalcev kaže proti istemu zaključku: ko se priklopimo na splet, vstopimo
v okolje, ki spodbuja površno branje, hitro in raztreseno razmišljanje ter
površinsko učenje.«29
In naprej:
»Stalna raztresenost, kakršno spodbuja internet – stanje, ko smo, če si
sposodimo verz iz Eliotovih Štirih kvartetov, ,v raztresenosti raztresenih z
raztresenostjo‘ –, je zelo drugačna od začasnega, namernega razvedrila misli,
ki osveži naše razmišljanje, ko tuhtamo o neki odločitvi. Spletna kakofonija
dražljajev obide tako zavedno kot nezavedno razmišljanje, saj možganom
onemogoči poglobljeno in izvirno razmišljanje. Možgani se spremenijo v
preprosto enoto za obdelovanje dražljajev, za hitro vodenje podatkov v zavest in spet nazaj.«30
Carr v omenjeni knjigi seveda ne ostane zgolj na ravni dejstev, temveč
se tudi moralno opredeljuje: »programiranje« možganov v raztresenost je
slabo, ker nas prikrajša za sposobnost bogatih povezav, ki se oblikujejo ob
staromodnem branju knjig. Šele oblikovanje teh bogatih povezav je pogoj
za globlje razmišljanje in reševanje problemov.31
Povzemimo. Po Marxovem optimističnem mnenju je človek po naravi
svobodno, ustvarjalno, umetniško, sodelujoče bitje; po Carru in nevroznanstvenih raziskavah, kot nam jih predstavlja, pa je človek po naravi raztreseno, plitko bitje. Pri obeh imamo torej opraviti s tezo o izhodiščni naravi
človeka. Od tu sledi, da je vloga kulture v najširšem pomenu besede pri
28 Nicholas Carr, Plitvine: kako internet spreminja naš način razmišljanja, branja in pomnenja, prev.
Tanja Ahlin, ur. Andrej Blatnik, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2011, str. 65.
29 Prav tam, str. 110.
30 Prav tam, str. 113–114.
31 Prav tam, str. 116–119.
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obeh avtorjih drugačna, vendar pa ima isti cilj. Po Marxu je vloga kulture
(vzgoje, politike, razrednega boja itn.) nekakšno očiščevanje, ustvarjanje takšnih podsistemov družbe in institucij, ki človeka ne bi odtujevali od njegove
vrstne narave, s čimer bi večini omogočili kakovostno duševno življenje, ki
bi ga bilo mogoče vsakodnevno izraziti skozi družbene institucije. Po Carru vloga kulture ni preprečevanje odtujevanja od človekove narave, temveč
nasprotno, naporno in dolgotrajno popravljanje te narave; mimogrede – ta
pogled je bližje tudi Freudovemu stališču v delu Nelagodje v kulturi. Toda,
če se osredotočimo na vprašanje kakovosti življenja človeka kot bitja duha,
je cilj delovanja kulturnih oziroma družbenih institucij pri obeh nasprotnih
pogledih natanko isti: kakovost. Z vidika kakovosti je namreč mišljenje, ki
ni raztreseno in površno, temveč globoko in obširno, bolj ali manj enako
razmišljanju, ki ni odtujeno od samega sebe in lastnih pogojev bivanja.
Toda kakšen je tedaj smisel Kymlickove kritike Marxa? Logično gledano,
kot je pokazano zgoraj, je kritika tehtna, toda zaradi tega ni še nič manj res,
da je delavec (Sonny v obravnavanem filmu), ki na prigovarjanje predanega
sindikalista (Reubena) zgolj dvigne steklenico piva in nazdravi lastnemu užitku, zaslepljen, odtujen od tega, kar bi lahko bil in kar bi bilo zanj bolje.
Rečeno drugače, če je mogoče s primerom pokazati, da neko delovanje –
poimenujmo ga zavzemanje za kakovostno duševno življenje – ni naturalistična napaka in torej ni non sequitur (sklepanje iz raztresenosti v neraztresenost), potem nekega z vidika razvijanja po kakovosti zelo podobnega
programa ne moremo odpraviti zgolj zato, ker pač pomeni naturalistično
napako (Marxovo sklepanje na podlagi lastnosti človeške narave), lahko pa
zavrnemo samo takšno sklepanje.
VI.
Toda Kymlicka Marxa dodatno kritizira s tezo, da neodtujeno delo ni največja dobrina. Lahko cenimo neodtujeno delo, vendar lahko še bolj cenimo
prosti čas. Če je to drugo tisto, kar najbolj cenimo, bomo nemara pripravljeni sprejeti nekaj ur odtujenega dela, če je dobro plačano in nam zagotavlja sredstva za kakovostno preživljanje prostega časa. Na primer:
»Nekateri ljudje uživajo v potrošnji široke palete dobrin in storitev. Privolitev v opravljanje odtujenega dela v zameno za višje plačilo jim lahko
pomaga pri razširitvi zaželenega obsega potrošnje. […] Marksistični perfekcionisti se večinoma ne obremenjujejo z morebitnim upadom materialne
potrošnje, saj obsedenost s trošenjem obravnavajo kot simptom materiali258 
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stične patologije, ki jo je ustvaril kapitalizem […]. Pa je želja, da bi razširili
potrošnjo, res patološka? […] Nič patološkega ni v tem, da si ljubitelj glasbe
želi kupiti dragoceno stereo napravo in je za to, da jo pridobi, pripravljen
opravljati odtujeno delo.«32
Tukaj je Kymlicki treba priznati, da svoj primer trošenja zasnuje tako, da
ohranja kakovost: ljubitelj glasbe v sistemu kapitalistične potrošnje lahko
skrbi za lasten kakovosten duševni razvoj. Toda na tej točki bi se morali
vprašati, ali je to v okvirih danega sistema izvedljivo za vse, in če že po »naravi« stvari ni izvedljivo za vse, temveč vselej le za manjšino, potem morda
tudi ta primer samo na videz ni patološki.
Če sledimo Marxovi analizi kapitalističnega produkcijskega sistema in njenim notranjim in nujnim protislovjem, kot sem to deloma napravil zgoraj, so
morebitni ljubitelji glasbe in drugi ljubitelji, ki jim je omogočeno določeno
kakovostno življenje znotraj tega sistema, samo začasen in manjšinski pojav.
Poglejmo primer iz filma Norma Rae, ko Reuben podari Normi pesmi
Dylana Thomasa. Branje takšne knjige je, kot se zdi, zanjo težavno. Kljub
temu se ga loti in osvoji. Tukaj nam film razkriva še nekaj: Reuben prihaja
iz intelektualnega okolja, njegovi vrstniki, njegova sopotnica so univerzitetno izobraženi, natančno tisti, na katere se v svojem nasprotovanju Marxu
opira Kymlicka. Toda, kar Kymlicka zamolči, je dejstvo, da je sloj delavcev,
ki opravlja odtujeno delo, na katero pristaja zaradi ljubiteljstva, vendarle
manjši od sloja delavcev, ki odtujeno delo preprosto mora opravljati, in
to za dohodke, ki jim ne omogočajo nakupa kulturnih proizvodov, kot so
knjige, kaj šele drage stereo naprave. Kar Kymlicka dodatno zamolči, je tudi
dejstvo, da je sloj (izobraženih) delavcev, ki za delo dobijo dobro plačilo in
so se zato pripravljeni prodati, pomembna opora sistemu. Toda resnica tega
sloja je v dani delitvi dela slej ko prej ta, da zaradi bogatih drobtin, ki padejo
z miz gospodarjev, pomagajo ohranjati stisko večine drugih odtujeno zaposlenih, ki jim sistem ne odmerja podobno visokih dohodkov in jim s tem ne
omogoča negovanja kulture. Resnica je torej ta, da sistem ustvarja sloj ljudi,
ki jim je – zaradi lastnega ugodja – malo mar, kako prav ta sistem, ki jim
ugodje omogoča, deluje na druge, celo na večino. Na začetku smo ugotovili,
da Normo za hip prešine spoznanje, da je tovarniškemu osebju malo mar
za lastne delavce. Vendar tudi predstavniki osebja so zgolj delavci. V nekem
trenutku je mednje povabljena celo Norma, dobi višjo plačo itn. Vendar
kmalu izstopi. Norma se ne proda. K temu bi lahko dodala še spoznanje, da
velja enako za večino izobražencev (razen za nekaj izjem, kot je Reuben).
32 Kymlicka, nav. delo, str. 283–284.
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Še nekaj: v IV. razdelku smo pokazali, da je smešno in naivno lastnikom
kapitala pripisovati posebno nemoralnost. Na trgu, ki ga sami še najbolj
opevajo, so ravno tako odtujeni kot vsi drugi. Vse to danes, v času zategovanja pasov, ki v resnici pomeni ohranjanje nizke cene dela, še predobro
vidimo. Toda po drugi strani morajo ravno tako spodbujati k izničevanju
vzgojnih naporov javnih šol – te si, kot pravi relikti preteklosti, še vedno
prizadevajo vzgajati avtonomne državljane – in državljane spreminjati v potrošnike, vlagati v oglaševanje itn. V to so prisiljeni, ker vedno bolj razvita
proizvajalna sredstva vsak dan bruhajo na trg neverjetne količine izdelkov.
Nekdo jih torej mora kupiti. Toda kdo? Ultimativni potrošnik z zvezanim
pasom? Ultimativni izobraženec, ki sanja o dragi stereo napravi? Sam sistem
kapitalistične proizvodnje nas kot posameznike naslavlja z zelo protislovnimi občimi zahtevami.
Glede na marksistično analizo je torej zelo poceni trditi, da se marksisti
»večinoma ne obremenjujejo z morebitnim upadom materialne potrošnje,
saj obsedenost s trošenjem obravnavajo kot simptom materialistične patologije, ki jo je ustvaril kapitalizem«.33 Takšna kritika preprosto ne upošteva,
da marksizem obravnava zategovanje pasov, upad materialne potrošnje in
istočasno proizvajanje potrošnikov ter povečevanje materialne potrošnje v
okviru razmisleka o notranjih protislovjih sistema, vprašljive porazdelitve
skupno ustvarjenega bogastva, uporabe tega bogastva, kapitalistovega odnosa do dela, družbenega uveljavljanja tega odnosa z akumuliranjem družbene
moči in spodbujanja potrošništva, vdiranja v javno sfero (primer so nenehne
reforme šole) itn.
Strnimo. Morda je analiza marksističnega pojmovanja odtujenega dela logično slabo utemeljena – iz nekega stanja človeške narave pač ne moremo
izpeljati moranja. Logično je morda tudi povsem res, da je lahko življenje
v protislovnem sistemu za nekoga čisto sprejemljivo in nemara celo boljše.
Toda, če je mogoče pokazati, da si takšno razmišljanje lahko privošči le peščica ljudi, in še ti samo na račun vseh drugih, potem tovrsten sklep nima
posebne teže.
K temu je mogoče dodati še nekaj. Vrnimo se znova k namišljeni primerjavi sveta pred 20.000 leti in danes. Sam ne vidim, kako bi lahko zanikali,
da je svet radikalno spremenjen in da je mogoče spremembo pripisati le
kolektivnemu delovanju celotnega človeškega rodu. In tudi ne vidim, kako
bi zanikali, da je ta sprememba posledica zmožnosti človeka za kulturno,
simbolno, svobodno delovanje. Gledano s tega občega vidika, je človeku
33 Prav tam.
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seveda mogoče pripisati generično naravo, in zdi se preprosto pošteno, da
plodove dela celotnega človeškega rodu uživajo posamezni konkretni ljudje,
vendar ne le nekateri, temveč vsi, in to v skladu z dogovori, ki bi jih morali
zopet položiti na mizo.
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Družbena pogodba je temeljni akt, po katerem se ljudje združijo v kolektiv, ki
je več kot le vsota individualnih interesov in želja. Pogodba predstavlja resnični
temelj družbe, saj posamezniki preko nje postanejo člani družbe. Nastopi
odpovedovanje individualnim pravicam in svobodi, ki so jo imeli v naravnem
stanju, in prehod na kolektivno telo, katerega namen je skupno dobro. Podobno
kot je bila individualna volja usmerjena v individualne interese, je kolektivna
volja usmerjena v splošno dobro. Obveznosti so recipročne; vodstvo je zavezano
delovanju v dobro ljudi, posamezniki so enako zavezani delati v dobro vseh. [...]
Evropska komisija je leta 2011 iz razvojne usmeritve v rast in delovna
mesta prešla v konkurenčnost in varčevanje predvsem pri ljudeh. Spremenila
se je tudi retorika – namesto poudarka na razvoju človeškega kapitala in
družbe znanja je sedaj v ospredju konkurenčnost, pri čemer so delovni ljudje
za delodajalce večinoma postali le strošek. Razlog naj bi bil v razreševanju
problemov, ki jih je povzročila finančna in gospodarska kriza. Če je v Evropi
največji problem kriza, ki jo je povzročil finančni sistem, zakaj ukrepi EU
niso usmerjeni v pakt za finančni sistem, ampak le v zmanjševanje delavskih
in socialnih pravic? Ali želi EU s svojimi ukrepi potisniti evropsko družbo
v čas ob koncu fevdalizma pred 250 leti? V čas, ko je imela večina ljudi
zelo malo pravic in je živela v hudi revščini, da je bil skoraj vprašljiv obstoj
človeštva? [...]
Strogi ukrepi, ki jih je uvedla globoko konservativna Evropska komisija, ne
bodo pripeljali evropske družbe iz krize, temveč bodo povzročili gospodarsko
stagnacijo in družbeno nazadovanje. Možna in potrebna je drugačna pot –
v gospodarsko rast, zaposlovanje in napredek. Alternativno progresivno pot
predlagajo evropska politična levica, evropski sindikati in evropski progresivni
ekonomisti.
TA N JA Č E S E N
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TA N J A Č E SE N

D RU Ž BE N A P O GO DB A IN
E NA KOS T M E D L J UD M I
KOT T E M E L J S O DO B N E
SO CI A L N E EV RO PE
P RED GOVOR
Pred leti sem bila večkrat na sejah Mednarodne organizacije dela v Ženevi
in v prostih urah je na sprehodu po slikovitem mestu moj pogled pritegnil
impresiven spomenik, ki ga je mesto postavilo v čast slavnemu rojaku
Jean-Jacquesu Rousseauju. Z eno roko na knjigi in s peresom v drugi roki
ter obdan s knjigami sedi na stolu na malem otoku sredi reke Rone, ki so
ga spremenili v park in poimenovali po znamenitemu filozofu razsvetljenstva Ile Rousseau, ter zamišljeno opazuje Ženevo.
Med sprehodom po starem delu mesta je mojo pozornost privabil sodoben muzej Espace Rousseau, kjer je virtualno prikazano Rousseaujevo
življenje in delo. Poudarek je predvsem na njegovem delu in idejah, ki
postajajo dandanes, v času silovitega pohoda strogo neoliberalnega kapitalizma, ponovno aktualne. V tistem času sem se ukvarjala z ekonomiko
dela, politiko zaposlovanja in z implementacijo evropskih in mednarodnih standardov, zato me je med njegovimi deli najbolj pritegnila Družbena
pogodba, na kateri temelji ideja socialne Evrope; letos mineva 250 let od
prvega natisa in 300 let od rojstva njenega pronicljivega avtorja.
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1.
O D RUŽB EN I P O GODBI Z
EKO NO M S K EGA ZO RNE GA KOTA
Ko gledamo v prihodnost, ne smemo pozabiti idej iz preteklosti.
V Franciji so bile družbene razmere v drugi polovici 18. stoletja, v času
zadnjega kralja, Ludvika XVI., kritične: kralj je zapravljal za razkošno življenje, državna blagajna je bila prazna in ekonomska politika neuspešna.
V takratni francoski družbi so bili trije stanovi: plemstvo, duhovščina ter
meščani, kmetje in delavci. Pripadniki plemstva in duhovščine so živeli v
izobilju, imeli so vso oblast in privilegije ter niso plačevali davkov. Davke so
plačevali le pripadniki tretjega stanu: meščani, kmetje in delavci. Meščanstvo je plačevalo visoke davke in ni imelo političnih pravic. Večina kmetov
in delavcev je živela v veliki revščini, a so kljub temu morali plačevati davke.
Nezadovoljstvo se je tako v francoski družbi vse bolj krepilo in se sprva odrazilo v kritičnem razmišljanju političnih filozofov, kasneje pa s francosko
revolucijo (1789–1799).
Obdobje razsvetljenstva – družbeno, filozofsko in umetniško gibanje 18.
stoletja – je bilo čas prevlade razuma in znanosti. Misleci so bili kritiki takratne oblasti in fevdalne družbe, zavzemali so se za progresivno družbo
in poudarjali pomen človeka; s svojim delom so postavili temelje sodobne
družbe. Pomemben predstavnik razsvetljenstva je bil tudi Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), ki je stremel po bolj demokratični družbeni ureditvi.
Država je utemeljena na pogodbi med ljudmi, pri čemer je demokracija
osnova blaginje – če si vlada prisvoji suvereno oblast ljudstva, potem ima
slednje po Rousseauju pravico do revolucije.
Ideja o družbeni pogodbi kot odnosu med državo in posameznikom je
značilna za politično filozofijo razsvetljenstva; njen izvor je v grški filozofiji in rimskem pravu, bolj poglobljena teorija o družbeni pogodbi pa se je
razvijala v 17. in 18. stoletju. Med avtorji teorije o družbeni pogodbi in naravnih pravicah so Hugo Grotius, Thomas Hobbes, Samuel von Pufendorf,
John Locke in Jean-Jacques Rousseau. Filozofi razsvetljenstva so razvijali
teorijo družbene pogodbe z različnih vidikov. Grotius (On the Law of War
and Peace, 1625) je prvi uvedel idejo, da imajo posamezniki kot človeška
bitja svoje naravne pravice. Hobbes (Leviathan, 1651) je zagovarjal idejo,
da se z družbeno pogodbo soočijo individualne pravice posameznikov in da
se človek lahko odpove svojim pravicam v korist absolutne avtoritete vlade.
Pufendorf (On the Duty of Man and Citizen according to Natural Law, 1673)
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je oporekal uveljavljanju naravne pravice z vojno. Locke (Second Treatise of
Government, 1689) je verjel, da naravne pravice niso prenosljive in da se posamezniki združijo v državo prostovoljno, vladna avtoriteta pa prevzame zaščito in deluje v korist posameznikov. Rousseau (Du Contrat Social, 1762) je
verjel v splošno suverenost in v to, da bi morala biti svoboda posameznikov
zagotovljena z zakonom ter da je demokracija najboljši način za vzpostavitev
splošne blaginje.
Rousseau je ideje o družbeni pogodbi razvijal v svojih poglavitnih delih:
Razpravi o izvoru in temeljih neenakosti med ljudmi (Discours sur l’origine et
les fondements de l’inégalité, 1755) in Družbeni pogodbi (Du Contrat Social.
Principes du droit politique, 1762). V prvi knjigi je opisal razvoj človeštva od
tako imenovanega naravnega stanja do sodobne države. Uvedba privatne
lastnine je ustvarila neenakosti med ljudmi in razvoj družbenih razredov
– nekateri so lastniki, drugi pa za njih delajo. Lastniki si prizadevajo za
vlado, ki bi ščitila njihovo privatno lastnino. Vlada je torej ustanovljena na
osnovi pogodbe, po kateri dozdevno zagotavlja enakost in zaščito za vse,
čeprav je njen osnovni namen utrditi neenakost v družbi. Pogodba, ki zagotavlja, da je v interesu vseh, je dejansko v interesu le nekaterih – močnejših
in bogatejših. Sprejeta družbena pogodba je tako odgovorna za konflikte in
konkurenco v sodobni družbi.
Rousseau je Družbeno pogodbo napisal pred 250 leti. Z idejami v knjigi je
pri oblasti izzval velik odpor, bila je celo prepovedana in Rousseau se je moral kmalu po izdaji za nekaj let umakniti v izgnanstvo v Anglijo. V tem delu
je pripravil odgovor na družbeno stanje, opisano v prvi knjigi in ponudil
zdravilo za družbene in moralne bolezni, ki so se pojavile z nepravilnim,
nepredvidenim razvojem družbe. Zgodovine sicer ni mogoče spreminjati,
lahko pa vplivamo na to, v kakšni državi želimo živeti v prihodnje. Oblast
namreč nikoli ne ravna prav, četudi se pogosto pretvarja, da zna.
»Človek se rodi svoboden, a vsepovsod je vkovan v verige.«1 To je najbolj
znana misel iz knjige. Ljudje smo bili v naravnem stanju svobodni, razvoj
civilizacije pa je privedel do podrejenih odnosov v družbi, ki se odražajo v
odvisnosti, v ekonomski in družbeni neenakosti. Glede na to, da vrnitev
v izvorno naravno stanje ni možna in tudi ne zaželena, je osnovni namen
politike, da ustvari takšne razmere v družbi, v katerih bi bili posamezniki
resnično svobodni in skladni z družbo. Temeljni problem, na katerega avtor v knjigi opozarja, je torej: kako smo lahko svobodni in živimo skupaj?
Ali: kako lahko živimo skupaj brez podrejanja moči in nasilju drugih? Po
1 Jean-Jacques Rousseau, Družbena pogodba, Krtina, Ljubljana, 2001, str. 13.
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Rousseauju je to mogoče, če naše individualne želje uklonimo kolektivni
ali splošni volji na osnovi pogodbe med svobodnimi in enakimi osebami.
Rousseau meni, podobno kot pred njim Hobbes in Locke, da so vsi ljudje
po naravi enaki, zato nihče nima pravice gospodovati drugim, in edina avtoriteta je lahko družbena pogodba.
Družbena pogodba je temeljni akt, po katerem se ljudje združijo v kolektiv, ki je več kot le vsota individualnih interesov in želja. Pogodba predstavlja resnični temelj družbe, saj posamezniki preko nje postanejo člani
družbe. Nastopi odpovedovanje individualnim pravicam in svobodi, ki so
jo imeli v naravnem stanju, in prehod na kolektivno telo, katerega namen je
skupno dobro. Podobno kot je bila individualna volja usmerjena v individualne interese, je kolektivna volja usmerjena v splošno dobro. Obveznosti so
recipročne; vodstvo je zavezano delovanju v dobro ljudi, posamezniki so
enako zavezani delati v dobro vseh.
V demokraciji se splošna volja manifestira tako, da se občasno sestane
celotno demokratično telo, vsi državljani. Nato se odločajo kolektivno
in pretežno anonimno, kako bodo živeli skupaj oziroma katere zakone
bodo sprejeli. Vendar je takšno uveljavljanje individualnih želja možno
samo v majhni skupnosti, kjer se ljudje poznajo, medtem ko teh idej ni
mogoče neposredno uveljaviti v veliki državi. Rousseau verjame, da je prava
demokracija možna in da nam tudi vselej omogoča, da se rešimo in ohranimo svojo naravno pridobljeno svobodo.
Rousseaujeva družbena pogodba temelji na pravičnih institucijah v družbi
(monarh, vlada, poslanci). Izrazito je kritičen do suženjstva, ki je bilo v
njegovem času še dovoljeno in je bilo pogosto posledica revščine in vojn,
kajti ujete nasprotnikove vojake so praviloma zasužnjili. Suženjstvo karikira
z naslednjimi besedami: »Sklepam s teboj pogodbo, ki je tebi izključno v
škodo in meni izključno v korist, in spoštoval jo bom, dokler mi bo všeč, ti
pa jo boš spoštoval, dokler bo meni všeč«.2
Teorija družbene pogodbe prikazuje konsistenten pogled na moralno in
politično stanje v družbi. Narava nas je obdarila s svobodo in enakostjo,
kar pa je bilo spremenjeno v zgodovini družbe. To lahko premagamo s
sklicevanjem na svobodno voljo za politično vključevanje, skladno s pravili
demokratične družbe, ter delujemo tako, da bo dobro za nas individualno
in kolektivno.
Navedeni idealni model družbene pogodbe nadvse naprednih političnih
filozofov iz obdobja razsvetljenstva je v realnosti vplival ne samo na francosko
2 Prav tam, str. 21.
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revolucijo, ampak tudi na družbeni prehod iz fevdalizma v kapitalizem, in
kasneje, v prejšnjem stoletju, v socializem. Rousseaujevi deli Razprava o izvoru in temeljih neenakosti med ljudmi in Družbena pogodba predstavljata
temelj, na katerem se je razvila sodobna socialna Evropa. V nadaljevanju
bomo z ekonomskega vidika pogledali razvoj ideje o družbeni pogodbi v
Evropi v sodobni zgodovini.
2.
EV RO P S K I S O CIAL NI MODEL
Evropski socialni model je osnova Evropske unije in države blaginje ter
vključuje spoštovanje osnovnih človekovih pravic, skrb za polno zaposlenost, socialno zaščito, socialno vključevanje in demokracijo. Že v osnovni
pogodbi o Evropski uniji (Treaty of Rome, 1957) so bili opredeljeni tudi
družbeni cilji: spodbujanje zaposlovanja, izboljšanje delovnih in življenjskih
razmer, primerna socialna zaščita, dialog med vodstvom in zaposlenimi, razvoj človeških virov in rast zaposlovanja.
Maastrichtska pogodba (Maastricht Treaty, 1992) ali formalno Pogodba
o Evropski uniji (Treaty on European Union), ki je postavila temelje enotnemu gospodarskemu trgu, Evropski uniji in monetarni uniji, je poudarila
v obliki protokola tudi družbeno dimenzijo evropskega modela. Razprava
o zaposlovanju je vodila v sprejem Amsterdamskega sporazuma (1997), samostojnega dokumenta o skupni strategiji zaposlovanja na evropski ravni,
in sicer kot dopolnitev Maastrichtske pogodbe.
Lizbonska pogodba (Lisbon Treaty, 2007) je bila sprejeta v času nemškega
predsedovanja EU. Vključuje tudi listino o osnovnih človekovih pravicah, kjer so opredeljene socialne in delavske pravice, vključno s pravico do
pravičnih delovnih razmer, zaščito pred neupravičenim odpuščanjem ter
dostopom do zdravstvenih storitev in socialne pomoči.
Evropska socialna listina
Evropska socialna listina (Strasbourg, 3. maj 1996) je bila sprejeta z namenom, da doseže čim večjo enotnost med svojimi članicami glede varovanja in uresničevanja idealov in načel, ki so skupna dediščina, ter pospeševanja
gospodarskega in družbenega napredka, zlasti z ohranjanjem in nadaljnjim uresničevanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Države
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članice (za Slovenijo velja od 1. julija 1999) sprejemajo za cilj svoje politike učinkovito uresničevanje pravic in načel: pravica do dela, do pravičnih,
varnih in zdravih pogojev dela, do pravičnega plačila, do organiziranja in
kolektivnega pogajanja, do zdravstvenega in socialnega varstva, do varstva
ob prenehanju zaposlitve, do dostojanstva pri delu, do enakih možnosti (ne
glede na spol), do varstva pred revščino in socialno izključenostjo, pravica
do primerne nastanitve.
Koncepti evropskega socialnega modela
Čeprav je evropski socialni model okvirno opredeljen v evropski politiki
zaposlovanja in socialni politiki, je treba poudariti, da gre za okvirne skupne
smernice, medtem ko se implementacije v državah članicah razlikujejo. Razlike so v konceptu evropskega socialnega modela v državah članicah; ločimo
lahko štiri temeljne modele (Sapir, 2005): nordijski, anglosaksonski, kontinentalni in mediteranski.
Nordijski model (Danska, Finska, Švedska in Nizozemska) označujeta
koncept države blaginje in visoka stopnja socialne zaščite. Na področju politike trga dela imajo največ izdatkov za aktivno politiko trga dela z namenom
vključevanja brezposelnih na trg dela. Značilno je tudi relativno visoko zaposlovanje v javnem sektorju. Sindikati imajo močno članstvo, odločajo o
plačah in distribuciji dohodka.
Anglosaksonski model (Irska, Velika Britanija) ima nižjo raven javnih izdatkov, ki so namenjeni predvsem socialni pomoči. Na področju politike
trga dela je večina javnih izdatkov namenjena za subvencije. Sindikati so
šibkejši, zato je prisotna večja dohodkovna neenakost in več je zaposlitev za
nižje plače.
Kontinentalni model (Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Luksemburg)
je podoben skandinavskemu, vendar ima relativno večje javne izdatke za
pokojnine. Model temelji na varnosti in na sistemu subvencij. Aktivna
politika trga dela se izvaja, toda manj intenzivno kot v skandinavskem
modelu. Sindikati imajo manjše članstvo, a so kljub temu vplivni pri
sprejemanju kolektivnih pogodb. Pomembne so tudi subvencije za zaposlovanje invalidov.
Mediteranski model (Grčija, Italija, Portugalska, Španija) države blaginje
je bil razvit kasneje, kar se odraža v višini in v strukturi javnih izdatkov.
Temelji predvsem na pokojninah in nižji ravni socialne pomoči, politika
trga dela pa na večji varnosti in možnosti zgodnjega upokojevanja. Sindikati
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so bili pred nastopom krize močni in so v veliki meri vplivali na kolektivno
pogajanje o plačah, kar se je odražalo na nižji dohodkovni neenakosti.
Lizbo nska raz vo jna stra tegija
Lizbonska strategija ali Lizbonska agenda (2000–2010) je temeljni evropski razvojni dokument in velja za gradivo evropske politične levice (Party
of European Socialists). Osnovni namen Lizbonske razvojne agende je bil
doseči ravnotežje med ekonomskim in socialnim modelom razvoja družbe z
integracijo ekonomske politike in politike zaposlovanja. Cilj strategije je bil
krepitev gospodarstva in rast zaposlovanja, vzporedno s tem naj bi potekali
vključujoča socialna politika in okoljevarstvena politika, kar bi dodatno
spodbudilo gospodarsko rast.
Na zasedanju Evropskega sveta v Lizboni spomladi 2000 so preusmerili cilj: če je bil pred tem poudarek zgolj na zmanjševanju brezposelnosti, naj bi se odtlej usmerili na ustvarjanje pogojev za polno zaposlenost.
Osnovni strateški cilji EU so bili ustvariti vključujoče, dinamično in na
znanju temelječe gospodarstvo, gospodarsko rast, polno zaposlenost in
modernizacijo sistema socialne varnosti. Poseben poudarek je bil namenjen družbi znanja in krepitvi evropskega socialnega modela z investiranjem
v ljudi. Ključni cilj je bil doseči polno zaposlenost, povečati zaposlenost
žensk in znižati brezposelnost. Za družbo znanja sta najboljša investicija
v izobraževanje in strokovno usposabljanje. Pomembno je tudi socialno
vključevanje in zmanjševanje revščine.
Evropska komisija je po petih letih analizirala izvajanje strateških ciljev in
ugotovila, da je gospodarska rast prepočasna in ne vodi v ustvarjanje novih
delovnih mest. Pripravila je nov dokument, tako imenovano revidirano Lizbonsko agendo. Integrirane smernice za »rast in zaposlitev« (Growth in Jobs,
2005) v celoto povezujejo tri politike: makroekonomsko in mikroekonomsko politiko ter politiko zaposlovanja. Integrirane smernice so objavljene v
uradnem listu EU in veljajo za vse države članice.
Evropska strategija zaposlovanja
O zaposlovanju in potrebi po gospodarski rasti, ki bi spodbujala tudi zaposlovanje, so v Evropski uniji začeli razpravljati na osnovi Bele knjige o
rasti, konkurenčnosti in zaposlovanju (White Book on Growth, Competitive269 
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ness and Employment, 1993). Nizka raven zaposlenosti in visoka stopnja
brezposelnosti sta vplivali na potrebo po bolj usklajeni politiki zaposlovanja
na evropski ravni. Evropska unija je prvo evropsko strategijo zaposlovanja
sprejela leta 1997 v Luksemburgu ter s tem tlakovala pot sodelovanja med
državami članicami in Evropsko komisijo. Prve smernice politike zaposlovanja so slonele na tako imenovanih štirih stebrih: zaposljivost, podjetništvo,
prilagodljivost in enake možnosti.
Na osnovi Lizbonske razvojne agende je bila leta 2003 sprejeta Evropska
strategija zaposlovanja, ki naj bi omogočila večje število in boljšo kakovost
delovnih mest. Temeljila je na treh ciljih:
− polna zaposlenost, ki jo bodo članice EU dosegle z ukrepi na strani ponudbe
dela in povpraševanja po delu ter dosegle 70-odstotno splošno stopnjo zaposlenosti, 60-odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in 50-odstotno stopnjo
zaposlenosti starejših delavcev (od 55 do 64 let) do leta 2010;
− izboljšanje kvalitete in produktivnosti dela je ozko povezano s premikom v
konkurenčno in na znanju temelječe gospodarstvo. Poudarek je na resnični
kvaliteti dela, znanju, vseživljenjskem izobraževanju in razvoju kariere, enakopravnosti spolov, zdravju in varnosti pri delu, fleksibilnosti in varnosti zaposlitve, vključevanju in dostopu do trga dela, organizaciji dela, ravnovesju
med delom in družino, socialnem dialogu ipd.;
− socialna kohezija in vključevanje: zaposlenost je bistvenega pomena za socialno vključevanje; politika zaposlovanja bo spodbujala vse, ki želijo delati
in so sposobni za delo ter preprečevala diskriminacijo. Politika zaposlovanja
bo vplivala na zmanjševanje regionalnih razlik v stopnji zaposlenosti in brezposelnosti, zlasti v manj razvitih regijah.
Usmeritve prve evropske politike zaposlovanja so bile:
− Aktivni in preventivni ukrepi za brezposelne in neaktivne osebe: politika trga
dela je usmerjena v preprečevanje dolgoročne brezposelnosti in zaposlovanje
brezposelnih in neaktivnih oseb, in sicer tako, 1. da vsaki brezposelni osebi
omogoči nov začetek prej kot v šestih mesecih (mladi) oziroma dvanajstih
mesecih od nastanka brezposelnosti; 2. do leta 2010 bo 25 odstotkov vseh
dolgoročno brezposelnih oseb vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja; 3. modernizacija zavoda za zaposlovanje; 4. analiza učinkovitosti
politike trga dela.
− Kreiranje delovnih mest in podjetništvo: vključuje spodbujanje podjetništva,
inovativnosti, investicijskih možnosti in ugodnega poslovnega okolja. Politika bo predvsem s poenostavljanjem postopkov in dostopom do kapitala spodbujala ustanavljanje novih malih podjetij, storitvenega sektorja in
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−

−

−

−

−

−

−
−

raziskav ter razvoja. Politika zaposlovanja se bo usmerila tudi v promocijo
izobraževanja o podjetništvu in menedžmentu.
Promocija prilagodljivosti in mobilnosti na trgu dela: 1. spodbujanje
raznolikosti delovnih pogodb, vključno s fleksibilnim delovnim časom,
spodbujanjem razvoja kariere, ravnovesjem med delom in družino ter
ravnovesjem med fleksibilnostjo in varnostjo; 2. vključevanje manj izobraženih v izobraževanje; 3. izboljšanje delovnih razmer (zaobsega tudi
skrb za zdravje in varnost pri delu); 4. oblikovanje inovativnih oblik organizacije dela; 5. preglednost prostih delovnih mest (do leta 2005 na
evropski ravni).
Razvoj človeškega kapitala in vseživljenjsko izobraževanje: vključuje
izboljšanje kvalitete in učinkovitosti izobraževalnega sistema z namenom
usposobiti ljudi z modernim znanjem in jim omogočiti razvoj kariere. Cilj
je bil, da bi do leta 2010 vsaj 85 odstotkov mladine imelo srednješolsko
izobrazbo ter da bi bilo v vseživljenjsko izobraževanje vključeno najmanj
12,5 odstotka odraslih v starostni skupini od 15 do 64 let. Namen politike
je povečati investicije podjetij v razvoj človeškega kapitala.
Rast ponudbe dela in promocija aktivnega staranja: rast ponudbe dela bo
spremljala gospodarsko rast in zaposlenost ob upoštevanju delovne mobilnosti. Povečanje ponudbe dela vključuje vse skupine prebivalstva, promocija
aktivnega staranja vključuje podaljševanje delovne aktivnosti in postopno
podaljševanje delovne dobe, in sicer tako, da naj bi se do leta 2010 starost
ob upokojitvi podaljšala za pet let oziroma do 65. leta.
Enakopravnost spolov: politika spodbuja aktivno vključevanje žensk na trg
dela s ciljem doseči do leta 2010 zmanjševanje razlik v stopnjah zaposlenosti, brezposelnosti in v plačah med spoloma. Poudarek je dan uravnavanju
dela in družine z organizacijo varstva otrok in starejših oseb. Do leta 2010
naj bi bilo v vrtce vključenih vsaj 33 odstotkov otrok do tretjega leta starosti
in 90 odstotkov otrok od tretjega leta dalje (do šole).
Integracija oseb z omejitvami na trg dela in preprečevanje diskriminacije:
spodbujanje zaposlovanja posebnih skupin oseb, kot so osipniki, neizobraženi
delavci, invalidi, imigranti, etnične manjšine ipd.
Plačilo za delo: reforma finančnih spodbud za delo z namenom zmanjšanja
števila revnih delavcev. Potrebna bo reforma davčnega sistema za zmanjšanje
pasti brezposelnosti, neaktivnosti in revščine.
Preobrazba dela na črno v redno zaposlitev: izmeriti je potrebno obseg dela
na črno in opredeliti vzroke ter probleme.
Zmanjševanje regionalnih razlik: politika zaposlovanja bo usmerjena v
zmanjševanje regionalnih disparitet v zaposlenosti in brezposelnosti s spod-
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bujanjem podjetniških investicij, investicij v razvoj človeškega kapitala in
infrastrukturnih investicij v manj razvitih regijah.
Integrirane smernice za rast in zaposlitev (2005–2008):
V letu 2005 je na osnovi evalvacije uresničevanja usmeritev Lizbonske
agende do leta 2010 zaradi nedoseganja ciljev prišlo do njene temeljne revizije. Novost temelji na ugotovitvi, da bo »večje število in boljšo kakovost
delovnih mest« mogoče doseči le s sinhroniziranim delovanjem politike zaposlovanja in ekonomske politike. Tako so nastale Integrirane smernice za
rast in zaposlitev (Integrated Guidelines for Growth and Jobs 2005–2008), ki
v enem dokumentu združujejo smernice treh ekonomskih politik: makroekonomske, mikroekonomske in politike zaposlovanja.
Druga evropska strategija zaposlovanja (Guidelines for the Employment Policies of the Member States) je temeljila na osnovnih ciljih – polna zaposlenost,
izboljšanje kvalitete in produktivnosti dela ter socialna kohezija. Za doseganje ciljev so bile aktivnosti politike usmerjene v naslednje prioritete:
− vključiti in zadržati več ljudi v zaposlitvi, povečati ponudbo dela in modernizirati sistem socialne varnosti;
− izboljšati prilagodljivost delavcev in podjetij;
− povečati investicije v človeški kapital z boljšo izobrazbo in strokovnostjo.
−

−

−

−

Smernic druge evropske politike zaposlovanja je bilo osem, in sicer:
Oblikovanje politike zaposlovanja s ciljem polne zaposlitve, izboljšanjem
kvalitete in produktivnosti dela, krepitvijo socialne in teritorialne kohezije,
zmanjševanjem brezposelnosti in neaktivnosti.
Promocija vseživljenjskega pristopa k delu: zaposlovanje mladih, žensk ter
zmanjševanje vrzeli po spolu, usklajevanje dela in družinskega življenja, aktivno staranje, moderen sistem socialne varnosti, vključno s pokojninskim
sistemom in zdravstvenim varstvom.
Spodbujanje vključevanja na trg dela iskalcem dela in invalidom, in sicer z
aktivnimi in preventivnimi ukrepi politike trga dela, pomočjo pri iskanju
dela, svetovanjem in usposabljanjem, davčnimi spodbudami, delom in lokalnimi storitvami.
Usklajevanje povpraševanja po delu s potrebami trga dela, in sicer: modernizacija in krepitev institucij trga dela – storitev zaposlovanja, preglednost
zaposlitvenih možnosti in usposabljanja, večja mobilnost delavcev v Evropi,
boljše predvidevanje potreb po poklicih, pomanjkanja in ozkih grl na trgu
dela, primerna politika do ekonomske migracije.
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− Spodbujanje fleksibilnosti, povezane z varnostjo zaposlitve ob zmanjševanju
segmentacije na trgu dela, ob upoštevanju vloge socialnih partnerjev s prilagajanjem delovne zakonodaje z raznovrstnimi pogodbenimi in delovnimi
ureditvami, preprečevanjem neprijavljenega dela, pozitivnim prilagajanjem
spremembam in prestrukturiranju, promocijo inovativnih in prilagodljivih
oblik organizacije dela, spodbujanjem spremembe v poklicnem statusu,
vključno z usposabljanjem, samozaposlovanjem in geografsko mobilnostjo.
− Zagotavljanje zaposlitvi prijaznega razvoja plač in stroškov dela, dogovarjanje socialnih partnerjev pri uravnavanju plač, skladno s produktivnostjo
in razvojem trga dela, zmanjševanje davkov pri nižjih plačah.
− Povečanje in izboljšanje investicij v človeški kapital, vključevanje v izobraževanje in usposabljanje, zmanjševanje osipa, učinkovito vseživljenjsko
izobraževanje, predvsem manj izobraženih in starejših delavcev.
− Prilagoditev izobraževalnih sistemov novim zahtevam trga dela: privlačnost,
odprtost in kvalitetni standardi izobraževanja, dostopnost do izobraževanja,
prilagoditev novim potrebam po poklicih in izobraževanju.

−

−
−
−
−
−
−
−

Z integriranimi smernicami je politika zaposlovanja ob ekonomski politiki
postala osrednja razvojna politika, ki s ciljem »večje število in boljša kakovost delovnih mest« delno vključuje tudi socialno politiko, in sicer socialno
vključevanje oziroma zaposlovanje tistih neaktivnih oseb, ki želijo delati.
Cilji do leta 2010 in ciljne vrednosti indikatorjev Evropske strategije zaposlovanja so bili:
vsaki brezposelni osebi se v času do 6 mesecev (mladi) in 12 mesecev
(odrasli) od začetka brezposelnosti omogoči nov začetek v obliki usposabljanja, prekvalifikacije, delovnih izkušenj ali zaposlitve ter drugih ukrepov za
zaposljivost, skupno s pomočjo pri iskanju zaposlitve;
v aktivne ukrepe vključiti vsaj 25 odstotkov dolgoročno brezposelnih oseb s
ciljem doseči povprečje treh najboljših držav članic;
svetovanje javnih institucij za zaposlovanje vsem iskalcem zaposlitve v EU o
prostih delovnih mestih;
povečanje starosti ob upokojitvi za pet let (na 65 let);
vključiti v vrtce 33 odstotkov otrok do tretjega leta starosti in 90 odstotkov
otrok od tretjega leta dalje (do šole);
znižati stopnjo šolskih osipnikov na evropski ravni na 10 odstotkov;
najmanj 85 odstotkov mladih (22 let) bi moralo zaključiti srednješolsko
izobraževanje;
najmanj 12,5 odstotka odraslih (od 25 do 64 let) bi moralo biti vključenih
v vseživljenjsko izobraževanje.
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Tretje smernice politike zaposlovanja 2008–2010 so bile vsebinsko enake,
večji poudarek je bil dan principu fleksibilne varnosti na trgu dela.

−
−
−
−

Evropa 2020 – integrirane smernice ekonomske politike in politike zaposlovanja (2010–2020):
Ob izteku obdobja Lizbonske agende je Evropska komisija pripravila nova
razvojna dokumenta: strategijo Evropa 2020 in integrirane smernice za obdobje 2010–2020. Evropa 2020, nova strategija razvoja v tem desetletju, je
postavila razvojne temelje na pametni, vzdržni in vključujoči gospodarski
rasti. Integrirane smernice sestavljata dva dokumenta: smernice ekonomske
politike in smernice politike zaposlovanja. Evropski parlament je ob sprejemu dokumenta sprejel tudi resolucijo s priporočili in med njimi poudarja
»družbeno tržno gospodarstvo« in pomen cilja polne in kvalitetne zaposlenosti. Nove smernice politike zaposlovanja vključujejo:
rast zaposlovanja in zmanjševanje brezposelnosti;
razvoj strokovne delovne sile v skladu s potrebami trga dela, promocija kvalitete dela in vseživljenjskega izobraževanja;
izboljšanje izobraževalnega sistema in rast izobraževanja na tretji stopnji;
promocijo socialnega vključevanja in zmanjševanje revščine.
V aktualnih smernicah sta v politiko zaposlovanja vključeni tudi politika izobraževanja in socialna politika. Glavni razvojni cilji so rast stopnje zaposlenosti na 75 odstotkov (od 20 do 64 let), porast vlaganj v raziskave in razvoj,
porast mladih odraslih z visokošolsko izobrazbo na 40 odstotkov (od 30 do
34 let) in zmanjšanje revščine. Nova evropska razvojna strategija in razvojne smernice so bile pripravljene in sprejete v obdobju globoke ekonomske
krize, ki se je odražala tudi s krizo na trgu dela. V obdobju sprejemanja so
imele zadržke do razvojnih smernic gospodarsko močnejše države članice
(predvsem Nemčija). Ob sprejemu so v evropskem parlamentu pripravili
stališča, kjer so poudarili, da gre za družbeno tržno ekonomijo z močno
okoljsko komponento.
Evropska politika trga dela
Evropska politika trga dela pomeni javne intervencije na trgu dela za
njegovo učinkovito delovanje in za odpravljanje neskladij. Evropska politika trga dela je sestavni del politike zaposlovanja. Od politike zaposlovanja
se razlikuje v tem, da je usmerjena na specifične ciljne skupine: brezposelni,
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presežni delavci in neaktivne osebe, ki želijo delati (rezervna delovna sila).
Evropska metodologija politike trga dela vključuje naslednje aktivnosti:
− storitve trga dela (LMP services) – preventivne in napredne storitve: pomoč
pri iskanju zaposlitve, svetovanje, posredovanje dela, karierno usmerjanje in
priprava za delo;
− ukrepi politike trga dela (LMP measures) – aktivni ukrepi: izobraževanje,
rotacija in delitev dela, spodbude za zaposlitev, pomoč pri zaposlitvi invalidov, ustvarjanje zaposlitev (javna dela) in začetne spodbude (samozaposlovanje);
− pomoči politike trga dela (LMP supports): nadomestilo za brezposelnost,
denarna pomoč za brezposelnost, sofinanciranje prispevkov in predčasna
upokojitev.
Pri izvajanju politike je potrebno spremljati njeno ustreznost z vidika posameznika in njeno učinkovitost. Učinkovite so tiste aktivnosti, ki
omogočijo zaposlitev udeležencev po zaključku ukrepa.
Evropski socialni sklad

−

−

−

−

Evropski socialni sklad je pomemben strukturni sklad, s katerim EU sofinancira izvajanje razvojnih programov na področju politike zaposlovanja,
politike trga dela in socialne politike, opredeljenih v smernicah zaposlovanja
in nacionalnem programu. Prioritete Evropskega socialnega sklada so:
rast prilagodljivosti delavcev, podjetij in podjetnikov na ekonomske spremembe z vseživljenjskim izobraževanjem, investicijami v človeški kapital,
večjo kvaliteto dela, skrbjo za zdravje in varnost pri delu;
dostop do dela in vključevanje na trg dela z modernizacijo in boljšo organizacijo institucij trga dela, z učinkovitimi preventivnimi in aktivnimi ukrepi
politike trga dela;
socialno vključevanje prikrajšanih oseb (osebe brez izobrazbe, pripadniki
manjšin, invalidi) in preprečevanje vseh oblik diskriminacije, vključevanje
na trg dela ter prilagoditev delovnega okolja;
razvoj človeškega kapitala z reformo izobraževalnega sistema, in sicer tako,
da omogoči večjo zaposljivost, in s povezavo izobraževalnih ustanov, raziskovalnih institucij in podjetij.
Evropska komisija iz sredstev Evropskega socialnega sklada prednostno sofinancira aktivnosti držav članic za razvoj človeškega kapitala in politike, ki
spodbujajo zaposlovanje.

275 

B O REC 690–693
REV IJA Z A ZGO DOVI NO, ANTROPOLOGIJO IN KNJI ŽEVNO ST

V tem poglavju je prikazan razvoj sodobnih evropskih standardov na
področju zaposlovanja in trga dela, ki temeljijo na tako imenovani evropski
družbeni pogodbi. Pot je bila dolga, vendar pospremljena z dobrimi nameni.
Sodobna evropska politika zaposlovanja je bila doslej napredna, usmerjena k
znanju in skrbi za delovnega človeka. Vendar se je z začetkom finančne krize
in ekonomske recesije vse spremenilo: znižal se je BDP in brezposelnost je
porasla, še posebej mladine, ki delo najpogosteje najde v okviru negotovih
oblik zaposlovanja, ki ne omogočajo osnovnih delavskih pravic.
3.
UK REPI F IS K AL NE S TROGOSTI –
O DM IK O D S O CIAL N EGA MODEL A
Evropska komisija je leta 2011 iz razvojne usmeritve v rast in delovna mesta
prešla v konkurenčnost in varčevanje predvsem pri ljudeh. Spremenila se je
tudi retorika – namesto poudarka na razvoju človeškega kapitala in družbe
znanja je sedaj v ospredju konkurenčnost, pri čemer so delovni ljudje za
delodajalce večinoma postali le strošek. Razlog naj bi bil v razreševanju problemov, ki jih je povzročila finančna in gospodarska kriza. Če je v Evropi
največji problem kriza, ki jo je povzročil finančni sistem, zakaj ukrepi EU
niso usmerjeni v pakt za finančni sistem, ampak le v zmanjševanje delavskih
in socialnih pravic? Ali želi EU s svojimi ukrepi potisniti evropsko družbo
v čas ob koncu fevdalizma pred 250 leti? V čas, ko je imela večina ljudi
zelo malo pravic in je živela v hudi revščini, da je bil skoraj vprašljiv obstoj
človeštva?
Ko je predsednik Evropske komisije Barroso jeseni 2010 predstavil paket
ukrepov ekonomske politike, je izjavil, da sta zaradi finančne in ekonomske krize nastali makroekonomsko neravnovesje ter dolžniška kriza. Zato je
treba oblikovati enoten okvir za nacionalno fiskalno politiko držav članic
EU. Evropski ekonomski komisar Olli Rehn je še poudaril, da je potrebno
doseči fiskalno in makroekonomsko ravnovesje in da bo Evropska komisija
oblikovala nabor ekonomskih in finančnih indikatorjev za spremljanje stanja v državah članicah, ter na prvem mestu med indikatorji poudaril previsoke stroške dela. Najavil je tudi sankcije za neupoštevanje novih evropskih
fiskalnih standardov, ki bodo najprej veljale za članice evroobmočja. Paket
ukrepov sestavlja: novi koncept varčne fiskalne politike, omejitev javnega
dolga na 60 odstotkov BDP, globa za prekomeren proračunski deficit (letno
0,2 odstotka BDP), enotni evropski okvir za nacionalne proračunske poli276 

B O REC 690–693
REV IJA Z A ZGO DOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJI ŽEVNO ST

tike, preprečevanje makroekonomskega neravnovesja in globa za makroekonomsko neravnovesje (letno 0,1 odstotka BDP).
Leta 2011 se je začel terminski program reformne aktivnosti, tako imenovani Evropski semester; Evropska komisija je najprej objavila evropsko poročilo
o letni rasti – o evropski reakciji na krizo, ki je pripravljeno na osnovi sheme
paketa ukrepov ekonomske politike. Svet EU je na zasedanju marca 2011
obravnaval in sprejel Pakt evro plus. Države evroobmočja so dolžne pripraviti
letne nacionalne programe reform in programe stabilnosti, Evropska komisija jih oceni in pripravi priporočila za ukrepe in aktivnosti držav.
Prvo evropsko poročilo o letni rasti predstavlja stališča Evropske komisije in je začetek vodenja nove evropske politike za ekonomsko oživitev in
konkurenčnost, ki vključuje strukturne, fiskalne in makroekonomske reformne politike. Prednostne aktivnosti so na treh področjih: stroga fiskalna
konsolidacija in makroekonomska stabilnost, reforme trga dela in ukrepi za
rast. V okvir stroge fiskalne konsolidacije sodi odprava makroekonomskih
neravnovesij in stabilnost finančnega sektorja. Na področju reform trga dela
so predvidene: reforma delovnih razmerij, pokojninska reforma, spodbujanje zaposlovanja brezposelnih ter uravnavanje varnosti in fleksibilnosti.
Prvo trimesečje je potekala intenzivna razprava o paketu reform ekonomske in fiskalne politike, sprejeta je bila nova različica evropske fiskalnoekonomske politike Pakt evro plus, ki je bil 25. marca 2011 prvič javno
objavljen. Države z evrom (17) in druge (6), ki so pakt podpisale, so se
obvezale, da bodo v naslednjih dvanajstih mesecih izvajale stroge varčevalne
ukrepe. Dolžne so sprejeti vse potrebne ukrepe iz priporočil EU; predsedniki držav in vlad so odgovorni za izvajanje osnovnih ciljev: spodbujanje konkurenčnosti, spodbujanje zaposlovanja, vzdržnost javnih financ
in krepitev finančne stabilnosti. Konkurenčnost bo temeljila na plačah in
produktivnosti, glavni indikator bo strošek dela. EU bo spremljala strošek
dela po državah v industrijskem in storitvenem, tržnem in netržnem sektorju.
Rast stroška dela bo ocenjena kot zmanjšanje konkurenčnosti. Na področju
politike zaposlovanja bodo države uveljavile fleksibilno varnost, zmanjšale
neformalno delo in uvedle davčne reforme za znižanje davkov na delo. Za
večjo stabilnost javnih financ je na prvem mestu vzdržnost pokojninskih
sistemov in sistemov socialne varnosti. Starost ob upokojitvi je treba povezati s pričakovanim trajanjem življenja, zmanjšati zgodnje upokojevanje in
spodbujati zaposlovanje starejših delavcev (nad 55 let). Oblikovati bo treba
nacionalno fiskalno pravilo in ga pravno opredeliti s spremembo ustave ali
ustreznih zakonov. Posebna pozornost bo usmerjena na finančno stabilnost
in reformo finančnega sektorja.
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Nemško-francoski pakt konkurenčnosti je bil v razpravi deležen številnih
pripomb in kritike, da državi zaradi kratkoročnih interesov politično diktirata ekonomske ukrepe vsem evropskim državam, ker ne želita nositi bremena recesije v Evropi. Uravnavanje makroekonomskih neravnovesij skozi prizmo konkurenčnosti prinaša številne probleme in nekonsistentnosti:
ZDA so visoko produktivne, a imajo velik deficit v mednarodni menjavi,
Irska je visoko konkurenčna država in obenem v resnih težavah, številne
visoko konkurenčne države, kot je Nemčija, pa imajo probleme s produktivnostjo.
Dejstvo, da kapitalizem ne deluje učinkovito, je jasno tudi strokovnjakom
Mednarodnega denarnega sklada (International Monetary Fund, IMF), ki aktivno sodelujejo pri izvajanju Pakta evro plus. Od predstavnikov monetarne
institucije je upravičeno pričakovati, da bodo v času finančne krize, če ne že
prej, pripravili sistemske spremembe za izboljšanje delovanja finančnih trgov,
učinkovit nadzor in odpravo anomalij. Toda monetaristi predlagajo fiskalno
strogost in so pobudniki evropskega pakta z različnimi imeni in z vselej
enako vsebino, prikrito z evfemizmi, kot so pakt Merkel-Sarkozy, nemškofrancoski pakt, pakt konkurenčnosti, pakt za evro in pakt evro plus. IMF v
programu izhoda iz krize predlaga praktično zamrznitev plač vseh zaposlenih
in drastično zmanjšanje javne porabe do leta 2030 (–17 odstotkov javnih
izdatkov ali –8,7 odstotnih točk v BDP). Torej, ne samo da kapitalizem v
današnji družbi ljudem ne more več zagotoviti polne zaposlitve, nizke brezposelnosti, dostojnih plač za zaposlene (ki za opravljeno delo pogosto celo
niso izplačane) in rasti plač, ampak sedaj ne more več zagotoviti niti svojega
prispevka k financiranju države. To pomeni destrukcijo osnovnega delovanja
države, evropskega koncepta socialne države in države blaginje.
Medtem tudi evropska politična levica ne molči in je izredno kritična do
pakta konkurenčnosti. Meni, da pakt povzroča nižji družbeni standard, višjo
starost ob upokojitvi, slabšo zaščito zaposlenih in bo kot tak resno zamajal
zgodovinsko tradicijo države blaginje. Meni, da politična desnica neresnično
poudarja preveliko zaščito delavcev in radodarno socialno politiko. Ukrepi
povzročajo žrtvovanje ljudi, ki za krizo niso niti najmanj odgovorni. Pri
reševanju krize je treba ukrepati tam, kjer je kriza nastala – v finančnem sektorju in se osredotočiti na izboljšanje delovanja finančnih trgov, na finančno
regulativo in nadzor. Avtorji pakta so se osredotočili samo na fiskalno omejevanje in ne predlagajo nobenega novega davčnega vira; odsotna je na
primer pobuda za uvedbo davka na finančne transakcije.
Evropski Pakt evro plus v imenu povečanja konkurenčnosti uvaja reforme,
ki zmanjšujejo delavske in socialne pravice. Zaradi reform bodo največ izgu278 
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bili upokojenci in tisti blizu upokojitve, javni uslužbenci ter prejemniki nadomestila za brezposelnost in socialnih pomoči, medtem ko mladim upada
upanje na dostojno življenje in odgovorno načrtovanje prihodnosti. S takim
pristopom se torej konkurenčnost ne bo prav nič povečala.
4.
A LT E RNAT IV NI P RO GRESIVNI PRISTOP
Strogi ukrepi, ki jih je uvedla globoko konservativna Evropska komisija, ne
bodo pripeljali evropske družbe iz krize, temveč bodo povzročili gospodarsko stagnacijo in družbeno nazadovanje. Možna in potrebna je drugačna
pot – v gospodarsko rast, zaposlovanje in napredek. Alternativno progresivno pot predlagajo evropska politična levica, evropski sindikati in evropski
progresivni ekonomisti.
St ra n ka e v ro pskih socialist ov – e vrop sk a p olitična levic a
Obstaja tudi druga, alternativna pot in uravnoteženi način izhoda iz krize; z
uvedbo novih finančnih in drugih pravičnih davkov bi lahko financirali dobro delujoč javni sektor. V Atenah so se 4. in 5. marca 2011 sestali voditelji
evropske politične levice, da bi oblikovali nove smeri razvoja. Njihov program temelji na novih delovnih mestih, pravičnosti in socialni varnosti. Na
eni strani je torej strogost, na drugi pa solidarnost – trajnostna in pravična
pot v rast in delovna mesta. Razlika med strogimi evropskimi konservativci, ki imajo sedaj večino v evropskem parlamentu, in napredno politično
levico je v tem, da prvi sledijo načelu »mi načrtujemo, vi se boste žrtvovali«,
drugi pa načelu »skupaj načrtujemo rast in delovna mesta za boljšo prihodnost oziroma želimo, da vsi v družbi prispevamo in imamo od tega tudi vsi
koristi«. Zato potrebujemo spremembe v Evropi ter potrebne spremembe
nacionalnih vlad v Evropi.
V stranki evropskih socialistov (Party of European Socialists), ki vključuje
nacionalne stranke – socialne demokrate, socialiste in laburiste –, so predlagali, da naj bi bilo leto 2011 leto boja proti fiskalni strogosti, čas sprememb
in nove poti za družbeni razvoj v Evropi. Evropska levica je pripravila in sprejela alternativni dokument »Evropski pakt o zaposlovanju in družbenemu
napredku za pravično rast« in predlaga njegov sprejem tudi v evropskih institucijah. Poudarjajo, da je pomembno zagotoviti prost dostop in kvali279 

B O REC 690–693
REV IJA Z A ZGO DOVI NO, ANTROPOLOGIJO IN KNJI ŽEVNO ST

tetno zdravstvo, zaščito brezposelnih in nadomestilo, prekvalifikacijo idr.,
pokojninsko varnost, dobro izobrazbo za mladino. V paktu o napredku
je na prvem mestu ustvarjanje novih delovnih mest, boljše kvalifikacije,
spodbujanje inovacij, kakovostno delo in preprečevanje negotovih oziroma
prekarnih oblik dela. Predlagajo reformo evropskega modela, ki sedaj temelji
le na gospodarski rasti, od katere ima koristi le kapital in ne delo, čeprav
se je produktivnost v zadnjih desetletjih večkratno povečala. Zato je treba
uvesti nov model poštene in trajnostne rasti, ki bo temeljil na družbenem
napredku – na blaginji ljudi in varstvu okolja. Nova evropska industrijska
politika bi morala biti usmerjena v zeleno ekonomijo, v razvoj kvalitetne
infrastrukture in bi morala nuditi zaposlitev vse bolj izobraženim ljudem.
Evropska levica je pripravila predlog za uvedbo novega davka na finančne
transakcije, predlaga tudi uvedbo evroobveznice ipd.
Evropska levica je jeseni 2012 sprejela resolucijo, ki vključuje napreden
program gospodarske oživitve, spodbujanje zaposlovanja in pravično rast v
Evropi, razvoj socialne unije, varstvo okolja, krepitev demokracije in pravičen
svet. Pravična in trajnostna gospodarska rast ter ustvarjanje novih in boljših
zaposlitev so predpogoj za zdravo gospodarstvo, proračunsko konsolidacijo
in višji življenjski standard v družbi. Predlagajo pripravo evropskega pakta za
zaposlovanje in socialnega pakta kot temeljev nove evropske socialne unije.
V socialni uniji bi morali veljati splošni in višji socialni standardi: dostojne
plače, primerne minimalne plače, zaščita delavcev, varnost in zdravje pri
delu, kvalitetno izobraževanje, ukrepi in podporne politike trga dela, minimalne dohodkovne sheme za brezposelne, dostojne minimalne pokojnine,
zmanjšanje revščine, dostop do stanovanj. S temi cilji bo mogoče doseči
krepitev kvalitete države blaginje in rast življenjskega standarda ljudi.
Ev ropska konfe d e racija sindik a tov
Evropska konfederacija sindikatov (European Trade Union Confederation)
meni, da je dandanes resno ogrožen evropski socialni model, ki je bil nekoč
temelj za oblikovanje Evropske unije. Junija 2012 so evropski sindikati sprejeli resolucijo o družbeni pogodbi za Evropo (Social Compact for Europe),
zaskrbljeni zaradi vedno večje neenakosti, naraščajoče revščine in družbene
izključenosti, visoke brezposelnosti, zaposlitvene negotovosti (zlasti mladine) in vse večjega razočaranja nad evropskim projektom.
Evropski sindikati so prepričani, da bi morale imeti temeljne družbene
pravice prednost pred ekonomsko svobodo, kar je v duhu Listine o temeljnih
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človekovih pravicah, ki je vključena v Lizbonsko pogodbo. EU bi se morala
osredotočiti na takšne politike, ki izboljšujejo življenjske in delovne razmere, kvaliteto zaposlovanja, pravične plače, enake možnosti, učinkovit
socialni dialog, socialno zaščito, pravičen in vzdržen zdravstveni in pokojninski sistem. Prav tako je potrebno oblikovati industrijsko politiko, ki
bo usmerjena v trajnostni razvoj. Evropski sindikati pozivajo predstavnike
združenj delodajalcev, evropske institucije, nacionalne vlade in druge, da
sodelujejo v razpravi o predlogu sindikatov in sprejmejo novo družbeno
pogodbo za Evropo. Sindikalni predlog družbene pogodbe za področje rasti
in zaposlovanja v Evropi poudarja tole:
razvojni programi naj bodo prilagojeni posameznim državam in v soglasju
s socialnimi partnerji;
evropska industrijska in investicijska politika naj bo razvojno usmerjena,
prioritetno v trajnostno infrastrukturo, raziskave in razvoj, klimatsko tehnologijo in obnovljive vire;
finančni sektor naj bo dobro reguliran, soliden in transparenten, v službi
realnega gospodarstva;
dostojne plače za vse bodo spodbudile potrošnjo in prispevale h gospodarski
rasti;
mladini je treba omogočiti dostojno delo ali ustrezno usposabljanje po zaključku izobraževanja;
boljša kvaliteta dela in preprečevanje prekarnih oblik dela;
aktivni ukrepi politike trga dela za vključevanje na trg dela.
V okviru ekonomskih in družbenih pravic sindikati v novi družbeni pogodbi predlagajo:
pravične davke na dohodek in premoženje, konec izogibanja plačilu davkov
in davčnih oaz, goljufij, korupcije in nelegalnega dela;
enake plače za enako delo, zniževanje razlik v plačah moških in žensk;
plačni standard naj bodo pravične plače (sklep Evropskega sveta), uravnavanje plač je del socialnega dialoga na nacionalni ravni, zvišati je treba minimalne plače;
predlog za določitev minimalne 25-odstotne stopnje davka za podjetja.
EuroMemo skupina – progresivni evropski ekonomisti
Evropski ekonomisti za alternativno ekonomsko politiko v Evropi, združeni v EuroMemo skupini (EuroMemo Group), letno pripravljamo predlog
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evropske ekonomske politike. EuroMemorandum 2012, »Evropska integracija na razpotju« je nastal na osnovi številnih referatov in živahne razprave
ekonomistov na dunajski konferenci. Opisuje gospodarsko stanje, aktualne
probleme in predloge ekonomski politiki v Evropi. Glavni poudarek je na
dejstvu, da poglabljanje ekonomske krize v evroobmočju ogroža prihodnost
Evropske unije. Evropska oblast je v času krize sprejela le minimalne ukrepe in popolnoma zgrešila pri reševanju glavnih problemov. Namesto da bi
pripravili ukrepe za finančne institucije, ki so krizo povzročile, so pripravili ukrepe fiskalne strogosti, ki so prizadeli prebivalstvo po vsej Evropi. Ne
samo da so zgrešili vzroke krize, ampak so z avtoritarnim in nedemokratičnim odnosom resno zamajali temelje evropske integracije.
Ekonomska kriza je najbolj izrazita v vzhodnoevropskih državah, ki so
bile prisiljene sprejeti programe fiskalne strogosti, in v perifernih evropskih
državah, ki so bile prisiljene znižati plače in javne izdatke, če so želele tudi
v prihodnje prejemati evropsko finančno pomoč. Politika fiskalne strogosti
je povzročila razkol znotraj držav in med državami EU. V številnih državah
EU je zasejala tudi seme protievropskega populizma, vključno z nekdaj trdnimi podporniki EU na Finskem in Nizozemskem.
Počasna reakcija in slabe evropske politike so večino evropskih držav vodile v stagnacijo, ki jo spremlja nadaljevanje krize na trgu dela. Ekonomska
kriza je povzročila krizo na trgu dela, število brezposelnih je leta 2012 v
Evropi poraslo na 25,9 milijona, stopnja brezposelnosti je 11,7-odstotna.
Brezposelnost se je v Evropi izrazito povečala v prvem letu krize in postala
resen družbeni problem.
Kot rečeno, je EU za reševanje ekonomske krize izbrala ukrepe fiskalne
strogosti, toda izbrana pot ni prava – namesto avtoritarne in asocialne politike bi bilo za izhod iz krize treba okrepiti gospodarsko rast.
Za reševanje teh izzivov bo treba oblikovati alternativno progresivno ekonomsko politiko. Namesto restrikcij bi potrebovali programe, ki bi bili razvojno usmerjeni in bi reševali osnovne strukturne probleme današnjega kapitalizma. Strategija nizkih plač oziroma zniževanja stroškov dela, domnevno zaradi povečanja konkurenčnosti, je popolnoma zgrešena. Namesto tega
bi moral razvoj temeljiti na uvedbi moderne tehnologije, evropska strukturna sredstva pa bi morala spodbujati razvoj naprednih in produktivnih
sektorjev. Države članice bi morale bolje skrbeti za varstvo okolja in razvijati
uporabo obnovljivih virov energije. Kooperative in socialna podjetja bi lahko igrali pomembno vlogo pri integraciji ekonomskih in družbenih ciljev s
promocijo lokalne proizvodnje in potrošnje. Države članice bi morale uvesti
koncept družbene odgovornosti podjetij za povezavo družbenih in okoljskih
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ciljev. Koncept fleksibilne varnosti je povzročil rast negotovih oblik zaposlovanja, zato bi morali ponovno vzpostaviti in okrepiti vse pravice iz delovnega razmerja. Sprejeti je treba ukrepe, ki bodo zagotovili, da podjetja ne bodo
mogla več iskati izgovorov v pritiskih konkurenčnosti iz drugih držav EU
ter s tem opravičevati zniževanja plač in poslabšanja delovnih pogojev.
Namen EuroMemoranduma je predstaviti kritično analizo gospodarskega razvoja v Evropi in osnovne predloge alternativne ekonomske politike.
Ekonomska politika namreč ni enoznačna. Evropska komisija predstavlja
ukrepe izrazito konservativne ekonomske misli. To je ekonomska politika,
ki temelji le na restrikcijah in vodi Evropo v gospodarsko stagnacijo in bedo
vse večjega števila ljudi. Pomembno je predvsem uveljaviti idejo družbenega
napredka ter spodbujati gospodarsko rast s sodobno industrijsko in kmetijsko politiko, ki bo ob skrbi za varovanje narave ljudem omogočila večjo
kvaliteto dela in življenja.
Novi EuroMemorandum 2013, »Poglabljanje krize v Evropski Uniji:
potrebne so temeljite spremembe«, poudarja, da globoko konservativna
Evropska komisija s politiko fiskalne strogosti, ki jo še bolj zaostruje s fiskalnim paktom, enostavno ni sposobna razrešiti nakopičenih ekonomskih
in družbenih problemov. Nasprotno, povzročila bo večletno gospodarsko
stagnacijo, kar bo vodilo v začarani krog zmanjševanja proračunskih prihodkov. Fiskalno politiko bi morali usmeriti v odpiranje novih delovnih mest in
v okolju prijazne zelene investicije ter v bolj progresivno davčno politiko, ki
bi zmanjšala proračunski primanjkljaj.
Strogo varčevanje ogroža temeljni cilj Rimske pogodbe: »izboljševanje življenjskih in delovnih razmer« in temelje socialne Evrope, ki so jih postavili
v 80. letih prejšnjega stoletja, v času vodenja Jacquesa Delorsa. Ogroža solidarnost in blaginjo – ogroža osnovne pridobitve evropske civilizacije.
5.
S K L EP NE M ISLI
Do sedanje stopnje razvoja osnovnih človekovih, delavskih in socialnih
pravic v Evropi je vodila dolga pot. Od prvih idejnih zasnov, predstavljenih
v Rousseaujevih razpravah o neenakosti in o družbeni pogodbi, do francoske
revolucije in boja za delavske pravice – najprej za osemurni delavnik, za
dostojno plačilo, za zdravje in varnost pri delu, minimalne plače. Z gospodarsko rastjo je postopno naraščal tudi življenjski standard ljudi. Vzporedno
se je razvijal družbeni standard: javno zdravstvo, šolstvo, socialna zaščita,
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pokojninski sistem. Z evropsko integracijo so postopno porasli tudi standardi na področju zaposlovanja in trga dela.
Kljub razvitemu okviru socialne Evrope pa je v zadnjem času prišlo
do mnogih negativnih gibanj v evropski družbi. Z razvojem je istočasno
naraščala tudi neenakost med ljudmi, družba se je ponovno razslojila in razlike v dohodku med ljudmi so se znatno povečale, kar se je v času krize le
še zaostrilo. Življenjski standard se je znižal in se še nadalje znižuje. Narašča
brezposelnost in revščina in vse več ljudi se je znašlo na robu preživetja.
Razmere v družbi so kritične in kaotične.
Ključen evropski razvojni dokument je bila Lizbonska strategija; usmerjena je bila v konkurenčnost na osnovi človeškega kapitala, sedaj pa je postala
konkurenčnost sinonim za zniževanje stroškov dela. Lizbonska strategija je
bila usmerjena v napredek, a žal v Evropi ni bilo politične smelosti, da bi jo
realizirali. Kajti brez gospodarske rasti ni družbenega napredka, brez rasti ni
novih delovnih mest za mladino. Ideja napredka namreč povezuje ekonomske in družbene cilje – rast, delo in čisto naravo.
Evropska desnica, ki ima večino v parlamentu in v Evropski komisiji, se je
v času krize prepozno in nepravilno lotila ukrepov. Ukrepi fiskalne strogosti
bodo dodatno vplivali na gospodarsko stagnacijo. Zaskrbljujoče pa je predvsem dejstvo, da državam evroobmočja zapovedujejo drastično zniževanje
delavskih in socialnih pravic ter življenjskega standarda ljudi, kar se postopno prenaša tudi na države, ki niso v krizi. Kakor da bi želeli čas zasukati
v obdobje na začetku kapitalizma in ob koncu fevdalizma ter v težke čase
neizmernega trpljenja, ko je življenje pisalo tovrstne zgodbe: nekega dne
se je sicer marljivi pek udeležil demonstracij za delavske pravice, a ko ga je
lastnik pekarne videl, ga je nemudoma odpustil, čeprav je s svojim delom
edini preživljal veliko družino. Zato so morali iz šole vzeti najstarejšega sina,
ki je nato pri štirinajstih letih preživljal celo družino.
Vendar časa ni mogoče zasukati nazaj in regresivna pot konservativnih
politikov je slaba možnost za progresivne spremembe v družbi. Obstaja
drugačen, v družbeni napredek in v spoštovanje osnovnih človekovih pravic
usmerjen pristop. Evropska levica, sindikati in napredni ekonomisti predlagamo alternativne in progresivne ukrepe gospodarske politike, ki vodijo v
gospodarsko rast, zaposlovanje in družbeni napredek. Prava pot je družbeno
odgovorno podjetništvo ter spoštljiv odnos delodajalcev do zaposlenih,
ki slednjih ne obravnavajo zgolj kot strošek, ampak priznavajo njihovo
strokovno usposobljenost in s tem njihovo vrednost za podjetje. »Ljudje
so najpomembnejši kapital v podjetju; 95 odstotkov mojega kapitala odide
vsak dan domov in potruditi se moram, da ustvarim takšne pogoje za delo,
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da bodo naslednji dan spet prišli,« je dejal Jim Goodnight, ustanovitelj in
direktor ameriškega računalniškega podjetja SAS, ki je prejel prvo nagrado
za družbeno odgovorno podjetje.
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M ITJ A PE RUŠ

Z A KA J J E P OT RO Š N IŠ T VO
S A M OM O R IL S KO ?

S K R AJ N I ČAS : GL EJT E PRIHODNOST,
NE L E S EDANJOSTI
Večini ljudi se še ni zgodilo skoraj nič zares hudega, a ponorelih sistemov se ne
da ustaviti, razen morda z zamudo, škodo in ogromnimi napori. Načelo vztrajnosti ali inercije velja za družbo in naravo, za finančne in podnebne sisteme,
pa še za marsikaj drugega. Neupoštevanje vztrajnostnega naboja sistemov je
največja napaka v današnjem razmišljanju. To je najbolj nazorno pri bližajoči
se podnebni in biološki katastrofi. Številni najuglednejši znanstveniki, ne le
ekologi in klimatologi, opozarjajo, da je skorajšnje izumrtje človeške rase po
lastni krivdi precej verjetno (npr. M. Rees, D. Deutsch, F. Fukuyama idr.).
U N I Č E VA N J E P O D N E B J A I N
RAZNOVRSTNOSTI ŽIVLJENJA
Konec oktobra in v začetku novembra se je zgodilo kar nekaj močnih vremenskih nihanj po celem svetu. A neurja še podžigamo. Po decembrski konferenci
v Durbanu bodo napori za stabilizacijo podnebja še vsaj devet let omejeni na
Kyotski sporazum manjšine držav in na posamezne »samoobvezujoče« ukrepe nekaterih iz preostale večine. Daleč premalo, vemo naravoslovci! Morda je
durbanski »kompromis« lep diplomatski dosežek Evropske unije glede na surovo resničnost politike, vendar s prepoznimi učinki za varno stabilnost narave.
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Tvegamo megalomansko, nenadno in nepovratno podnebno katastrofo, neznansko
večjo kot pričujoče spremembe podnebja.1 Kritika ne leti na EU in na slovensko
delegacijo, ki sta se trudili, in tudi ne toliko na zdelani Tretji svet, temveč
pretežno na ZDA, ki se ima za vodilno velesilo, a je spet izdala ves svet – s svojo
največjo krivdo in z največjim egoizmom. Nevarnost je, da bodo ZDA šle do
konca, kot Hitler, in tedaj bi najverjetneje tudi podobno končale.
Bolj ko s posegi motimo ozračje, gozdove, vodovje in drugo, večja vremenska
nihanja nastajajo. Podnebni kaos se bo vlekel in prevesil tudi v družbenega in
zdravstvenega. Moramo se prilagoditi naravi in bomo se prilagodili, pa če bodo
zato pomrli (skoraj) vsi ljudje in izumrle skoraj vse višje živali. Če se je toliko
ledu stalilo, ne bo drugače. Ali pa bo udarilo kaj drugega ali še kaj za povrh.
Dokler ne bomo znali reciklirati, kot zna narava (še stoletja ne), je materialna
potrošnja enakovredna onesnaženju. Zato je treba zmanjšati splošno potrošnjo
– ne le izpustov CO2, saj »poka po vseh šivih«: od erozije in samovžigov do
azbestoze in hormonskih motenj. Spomnimo se ozonske luknje, ki ni nastala
zaradi ničesar večjega kot razpršilcev in hladilnikov in ki nas bi/bo spražila.
Ocenjujejo, da povprečen zahodnjak potroši nekajkrat več (5- do 7-krat), kot
lahko prenese planet. Tako se življenje ohranja le zato, ker v Tretjem svetu
zaenkrat trošijo veliko manj od nas. Potrošniški trendi pa so vsekakor katastrofalno rastoči.
Človeško onesnaževanje (plus uničevanje biosfere) je, do danes zanesljivo
dokazano, najverjetnejši razlog za podnebno katastrofo – tista »kapljica čez
rob«, ko narava naenkrat ne more več vpijati toplogrednih plinov kot nekoč.
Je edini razlog pod našim nadzorom. Dvignili smo koncentracije CO2 na
raven, ki je ni bilo pol milijona let.2 Četudi lahko včasih nastopajo tudi
dodatni razlogi za pregrevanje Zemlje, ki so del naravnih ciklov, moramo
počistiti svoj odločilni del, našo »piko na i«, ki je porušila ravnovesje. Če
kdo še ne verjame, naj se vpraša, zakaj današnji podnebni kaos časovno tako
natančno sovpada z eksplozijo civilizacije! Drugi naravni cikli, pogojeni s
spremembami na Soncu, vrtenjem Zemlje in marsičem, namreč trajajo po
1 Gl. poročilo Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ali meteorološko glasilo Vetrnica 311 (2011) na: http://www.meteo-drustvo.si/domov/ (na desni). Gl. še odgovore klimatologov
tistim, ki ne verjamejo v človeški izvor podnebnih sprememb, na: http://www.skepticalscience.com/
translation.php?lang=22.
2 Gl. Encyclopedia of Global Warming and Climate Change; Encyclopedia of Environmental Change; A.
J. Bloom, Global Climate Change, 2008; G. Monbiot, Vroče, 2006; M. Lynas, Šest stopinj, 2008;
M. Cox, Climate Crash, 2005. Vse te knjige so dostopne v Centralni tehniški knjižnici Univerze v
Ljubljani.
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sto tisoč ali deset tisoč let, ne pa desetletja. Ali pa: zakaj naj bi ti naravni cikli
postali pomembni prav zdaj?
Kakšnega fantaziranja in neodgovornosti so sposobni tisti, ki nočejo priznati človeškega uničevanja podnebja – nevedneži, arogantneži, naftarji, kapitalisti, ekspanzionisti, ekstravagantneži, zaslužkarji, avanturisti itn.! Danes
vemo, da so lobiji in politiki silili znanstvenike, tudi z nasilnimi grožnjami,
v molk ali potvarjanje rezultatov. Še danes mnogi, ki že poznajo resnico,
sistematično lažejo in v medijih aktivirajo lažne »znanstvene« propagandiste
in plačance. Posebno čudne ideje proizvaja naveza naftarjev, premogarjev in
celo geologov, seveda tudi naših.
Odziv ozračja na povišane koncentracije toplogrednih plinov spodbuja
dvigovanje povprečne temperature, okoli te naraščajoče krivulje pa se pojavljajo vse večja nihanja temperature, vlažnosti idr. To pojasnjuje, zakaj lahko
otopljevanje občasno spremlja tudi skrajni mraz. To teorijo potrjuje, ne pa
ovrže, kot mislijo neuki. Kot raziskovalec kompleksnih sistemov videvam,
da ljudje brez znanja o sistemih zelo zanemarjajo oziroma spregledujejo vpliv
vztrajnosti (inercije) kompleksnega, na primer podnebnega ali ekonomskega
sistema. Zapoznele posledice so naposled neizogibne. Preprosto povedano:
tudi če takoj prenehamo motiti podnebni sistem, se bo ta uravnovesil šele
mnogo (stoletja) pozneje, ker bo v ozračju še dolgo ostalo preveč CO2.
Torej, zaradi inercije sistemov (žene jih za nas predaleč) odločamo svojo
bodočo usodo danes! Tako kot sistemi vplivajo drug na drugega, tako so
tudi »njihove krize« prepletene v eno veliko. Ta kriza bo mnogo hujša kot vse
prejšnje, ker je ne bo mogoče dolgo reševati z gospodarsko inercijo (proizvodnjo
vedno manj pomembnih reči), saj je planet omejen.
Štiri tisoč klimatologov Medvladne komisije za podnebne spremembe
(IPCC) že vsaj deset let jasno sporoča, da bo temperatura predvidoma rasla
še sto let in več, morska gladina pa bo rasla še tisoč let in več, potem ko bomo
CO2 (skoraj) prenehali izpuščati. Pa niti ne zmanjšujemo izpustov kaj dosti
in žal jih še dolgo ne bomo. Torej se bodo posledice hitro in strašansko
večale, zato bodo lahko celostno do neštetokrat hujše kot danes! Že kmalu je
namreč pričakovati vojne s tem obeležjem, precej večje od obstoječih (npr.
v Darfurju zaradi širitve Sahare kot posledice podnebnih sprememb). Na
milijarde ljudi se bo selilo itn. Ne bo dolgo trajalo, ko denar ne bo mogel
koristiti niti največjim bogatašem, razen povsem slučajno.
Že današnji vplivi so nepovratni: 30 odstotkov vseh živalskih in rastlinskih
vrst je že izumrlo zaradi človeških pretiravanj!
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E D I N A REŠ IT EV J E ZM ANJ Š EVANJE POTROŠNJE
Kljub kyotski zavezi bi radi gradili šoštanjsko termozablodo (TEŠ6) in še
marsikaj, denimo podnebno škodljivo amerikanizirano živinorejo, tudi mi.
Otroke, zanamce smo izdali! Podeželane tudi! Tretji svet smo izdali! Živalstvo
in vso naravo mučimo! Ali gre za to, da si privoščimo še zadnji potrošniški
karusel neposredno v smrt brez trpljenja? Ne bo šlo, ker ljudi zagrabi gon po
preživetju. Med odmiranjem na obroke se začnejo dogajati neverjetne reči,
strašne na eni strani in veličastne na drugi. Edino v slednjem pa je še nekaj
upanja ob takojšnji spremembi, ki je možna, če se vsak spremeni zdaj. Pa še
kako se bomo spreminjali, ko bo sila! Prej ko bomo začeli, lažje bo.
Sicer priznajmo možnost na milijarde človeških žrtev. Ne bodimo kot
tisti, ki so se leta 1990 zgražali nad Drnovškom, ko je omenil nevarnost na
stotisoče mrtvih v Jugoslaviji. Resno napovedujem(o) razpad te civilizacije
(če ne bo skorajšnjih globalnih ukrepov). In če ga ne bo, bo to zgolj po zaslugi vseh nas, ki opozarjamo in/ali varčujemo s porabo. Zaenkrat pa kaže,
da smo nesposobni preživeti kot ljudje. Ob sedanjih trendih: če bo morda
kdo preživel vojne zaradi uničevanja planeta, bo to nekdo, ki si tega ne
zasluži – tak bo vedno ogrožal obstoj živega in sebe.
Nujno je najstrožje zmanjševanje CO2 in podobnih onesnaževalcev, vendar ne ali pa vsaj čim manj z nuklearkami, biogorivi (ki dražijo hrano),
bognedaj s »kemijo«, gensko spremenjenimi organizmi (ki zaenkrat pomenijo zdravstveno tveganje in nevarnost monopola) ipd. Tehnologije so le del
rešitve; pogosto so same problem, zlasti v povezavi s človeškimi interesi. Ob
vseh zmešnjavah in nevednosti je najzanesljiveje zmanjševati porabo vseh vrst,
predvsem luksuza, poletov, mesa, plastike. Plastična družba je krvava, za nafto teče kri. Voda v plastenkah v povprečju niti ni boljša od vode iz pipe, kot
kažejo raziskave, je pa izračunano tisočkrat dražja in škodljiva – ekološko in
politično zaradi pomanjkanja v suhih predelih. Že zaradi ekoloških razlogov
bi bilo treba uvesti davek na (večje) nepremičnine.
Ni res, da posameznik ne more nič prispevati: lahko zmanjša potrošnjo.
Nehajmo kupovati toliko, nismo osamljeni in zgledi vlečejo, pa bo pretiranega kapitalizma hitro konec! Saj živimo v konzumerokraciji. Kar in pri
komur kupimo, temu dajemo energijo in moč. Če kupimo neumnosti (to
je danes 95 odstotkov izdelkov), podpiramo neumnosti in njihove (pogosto
goljufive) izdelovalce, kar nas prej ali slej udari nazaj. Večji potrošnik – večji
grešnik!
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V Z P O DBUJANJ E KO N K U RE NČ NOSTI JE
Z AROTA »ELIT«
Kdor dobi denar, ga bo (če ni moder) večinoma porabil, tudi brez potrebe.
Začarani krog gospodarske rasti in porabe je primer vzpodbujajoče povratne zanke in vodi v nestabilnost oziroma »eksplozijo« sistema. To je osnova kibernetike. Torej so današnja civilizacijska prizadevanja res otročja
napaka! Edina trajnostna rast je odslej duhovna. Zakaj ne uvedemo
vzdrževanja ničelne gospodarske rasti, ničelne inflacije, ničelne obresti (saj
kaj drugega v današnjih okoliščinah povzroča zlasti destabilizacijo) ali pa
vsaj popolne vključitve ekostroškov?3 Ali ne bi bilo najbolje enakomerno
uničiti nevredne vrste denarja, ker je v družbi preveč dolgoročno škodljive
dinamike? Gospodarstvo, odvisno od nekulturno pretirane potrošnje, je
postalo samomorilsko – račun brez krčmarja (narave). Če je družbeni
sistem tako zelo odvisen od rasti, mora biti notranje nestabilen in gnil,
poln napačnih vrednot in nepravilno ocenjenih vrednosti, blefiranja enih
na račun drugih. In ko ti lažni »balončki« pokajo, jih rešujejo (pretežno)
z davkoplačevalskim denarjem. Ne le finančna mreža, tudi širša je ušla
človeškemu nadzoru. Ne sanjarimo, da bo materialni življenjski standard boljši. Ne more biti. Vsaj naslednjih nekaj kriznih desetletij (brez
»čudežev«) ne. Na domala vseh področjih je človeštvo doseglo meje – zaenkrat.
Strateško gledano: živimo v »diktaturi narave«, kjer tehnološke inovacije
predvidoma nikakor ne bodo zadosten izhod. Zato bi bila tako rekoč edina
rešitev za civilizacijo globalna vzajemna omejitev potrošnje (in rodnosti)
ter stopnje tekmovalnosti z novimi jasnimi pravili »igre«, dogovorjenimi v
okviru Organizacije združenih narodov, vključno s kolektivno osamitvijo
nepristopnikov. Drugače ne bo konec brezglavega tekmovanja in s tem medsebojnega uničevanja. Ta »piramidna igra« koristi le elitam. Vrh bo zgrajen
na gori trupel. Ali ni že nujno prizadevati si za »nemogoče«?
Znanost se ne ukvarja (več) z naravo, temveč z možnostmi manipulacije z njo. Vse za ljube potrošnike in za konkurenčnost. Biologija namesto
proučevanja živih bitij čedalje bolj le prešteva njihove izumrle vrste. Okoli
tretjina vseh vrst je že genocidno uničenih za vedno, druga tretjina je ogrožena!
Ali res mislite, da lahko preživimo brez zadostnega deleža gozdov, alg, koral,
3 Prim. t. i. ekokapitalizem. Monetarna alternativa: denar brez obresti in inflacije. Gl. Margit Kennedy,
Interest and Inflation Free Money, Creating an Exchange Medium that Works for Everybody and Protects
the Earth (1987, 2006). Gl. še MarjanaKos.wordpress.com.
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živali? Brez ogroženih vrst še mnogih zdravil ne bo mogoče izdelati.4 Mnoge
smrtno nevarne ekološke katastrofe se še seštevajo in niti ne poznamo vseh.
Upoštevajmo tudi začarane kroge, na primer zelo povečano potrošnjo
zaradi odpravljanja škode podnebnih katastrof – do 20 odstotkov bruto
družbenega proizvoda, po komisiji Svetovne banke na čelu z N. Sternom.
Zato od ekspanzije k impanziji!
Nove tehnologije same vsaj večine od nas ne bodo mogle rešiti praktično,
četudi bi nas teoretično morda lahko. Z njimi namreč upravljamo ljudje.
Spremeniti ali ljudi ali razvoj! Žal so tudi mnogi strokovnjaki že izgubili
stik z realnostjo. Umetno je, celostno gledano, vedno slabše od naravnega, ker smo del narave. Že 80 odstotkov raka povzročajo okoljski razlogi, tudi zato ga je čedalje več. Razvoj je bil vznemirljiv, a vse se žal
najprej zlorabi, šele nato koristno uporabi. Človeštvo večinoma še ni zrelo
za današnje razvite tehnologije. Naslednji primeri dokazujejo naše neumnosti:
Umetna vlakna so bila velik hit. Nekaj desetletij smo se potili v neprijetni
viskozi, dokler nismo spet pogrešali bombaža. Podobno je (bilo) z bomboni in hamburgerji. Klimatske naprave morda povečajo trenutno udobje,
dolgoročno pa lahko povzročijo zdravstvene težave in ekoenergetsko škodo
zaradi potratnosti.
V šestdesetih in sedemdesetih letih so veliko govorili, da bomo leta 2000
živeli že v vesolju. Pa je šlo le za vojaško motivirano propagando. Za pobeg
v vesolje bi Zemljo skurili, toliko energije terja. Tehnološki čudeži pa tudi
ne gredo kar tako.
Napovedovali so umetno inteligenco. In ko je čedalje bolj kazalo, da je ne
bo (razen nekaterih sicer koristnih računalniških programov, ki pa jih najprej zagrabi vojska), so začeli »napihovati« o umetni zavesti. (Zavesti višjih
živali pa niso prepoznali.)
Zatrjevali so, da so mobilni telefoni varni, nedavno pa so se znašli med
potencialno rakotvornimi zadevami. Bazne postaje in brezžični internet
spadajo zraven.
Še nedavno so govorili, da bo tehnologija kmalu omogočila preobilico prostega časa, da bo vsak lahko delal tisto, kar res hoče. Jim danes verjamete? Kaj
je šlo narobe? Ne znanost in večina tehnologije, ampak podrejanje znanstvenikov »jastrebom«. Če ti potrebujejo toliko zlorab, moči in oblasti, so
zagotovo globoko prestrašeni.
Gensko spremenjena hrana, farmacevtski prijemi (npr. cepljenja proti gripi,

4 Gl. še C. Gericke idr., Was Sie schon immer über Tierversuche wissen wollten, Echo, Göttingen, 2005.
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nutracevtiki – »zdravila« v hrani) ter pretiravanje pri prenosnih telefonih in
spletu vsebujejo poskuse popolnega nadzora ...
Torej, ali nista »napredek« in rast »koristna« večinoma le še za priprave na
vojno in zasužnjevanje? Zaradi prepletenosti in zato nepreglednosti sistema
nas mnoga globalna podjetja neopazno množično izkoriščajo. Znanost in
tehnologijo, ki sta Zahodu omogočili oblast, ter družbene sisteme prikrito
zasužnjujejo vehementni grabežljivci. Svet je organiziran za povprečneže s
strani vehementnega dela povprečnežev. Za denar se dobijo večinoma le
povprečne ali površinske stvari, kažejo analize. Denimo: Thilo Bode, podobno kot mnogi znanstveni avtorji, takole piše o živilih: »Potrošniki so
sistematično goljufani [...], legalno zastrupljani [...]. Kakovost živil se ne
zrcali v ceni.«5 Tako na primer goljufi uničujejo srčne ekokmete, ker so se
prihulili v sistem. Privatizirajo vodo, semena itn.6 Tako je na vseh področjih.
In »da vendarle (še) ni tako hudo« (pravzaprav je, a le ne izgleda tako!), je
zasluga deloholikov in izkoriščanih, največ v Tretjem svetu, saj se na koncu
na njih dokazano prenaša največ bremena. Na primer: večino kakava za
vas naberejo otroški sužnji, ki garajo ves dan. Vendar: pred stotimi leti je
Britanija sama obvladala tretjino sveta, danes niti skupaj z ZDA ne zmore
Iraka samega, pol sveta pa ne Afganistana. Tretji svet se bo hote ali nehote
maščeval, ker ga nobena vojaška moč ne bo zmogla. Ker je svet danes preveč
prepleten.
Kaže, da Zahod ne bo konkurenčen Kitajski, saj zlorabljamo demokracijo
in smo zato nedisciplinirani. Kako perverzni so pritiski na Vzhod, naj še
poveča porabo! Ali bodo tako neumni, potem ko so disciplinirano zmanjšali
rodnost in raje podcenjujejo juan? Pravočasno se je treba dogovoriti s Tretjim
svetom, ne pa tekmovati.
P OVZ E T EK CIV IL IZ ACIJ S K IH NEUMNOSTI I N
P O S L ED IC E
Podnebne spremembe in onesnaževanje ter lastna gniloba bodo kmalu
pretvorile kapitalizem v oligarhično anarhijo. Skoraj edina alternativa temu
je pravo duhovno ekoživljenje. Vse drugo je placebo, iluzija, čeprav ob
poštenosti ne bi tako zelo škodilo. In največja iluzija je pridružiti se mafijam
in pohlepu! Ti zmagajo vedno le kratkoročno in navidezno. Če ne bomo
5 Thilo Bode, Abgespeist, S. Fischer, Frankfurt na Majni, 2007, uvodna str. in 15, 16.
6 Jansen & Vellema (ur.), Agribusiness and Society, 2004; Tansey & Worlsley, The Food System, 1995.
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kmalu zmanjšali porabe, bo večina živih bitij počasi pomrla, vključno z
razvajenimi mafijami! Lahko pa ustvarimo skromno vzporedno življenje
mimo njih.
Res, vse kdaj propade. Vesolje je sicer nesmrtno in v njem bomo ostali
»zapisani« večno, a ne kot v sedanjosti. Težje kot smrt, če je dostojanstvena,
pa je banalno življenje. Ali ga nismo zavozili v sramoto? Po nepotrebnem.
Naši predniki so garali in si odtegovali, mi pa zavozimo nastali »zemeljski
raj« (raj glede na preteklost) v dveh generacijah le iz objestnosti. Nasledniki
(če jih bo kaj) bodo gledali na našo dobo kot na sramotno.
»Če ne moreš narediti nič pametnega, ne naredi nič.« (Lao Zi) Vsaj to.
Namreč, denimo 95 odstotkov delovnih mest proizvaja večje (npr. alkohol,
tobačne izdelke, orožje) ali številne »manjše« neumnosti (npr. prevelike hiše
in vozila, kozmetiko, obarvane osladne pijače, »napihovanje balončkov« in
nenazadnje gospodarsko ekspanzijo), s tem pa (dolgoročno) škodo. Treba
jih bo transformirati – ali pa je bolje dati odpoved in hoditi na sprehode.
Človek ne potrebuje veliko za duhovno bogato preživetje. Do civilizacijskega kolapsa, ki sicer pride za vse, se bo že dalo preživeti. Ker so »materialisti«
– zbiralci premoženja šli predaleč, jim velja odtegniti (samo)spoštovanje.
Pričakovati je množičen beg v pobožnost, »nadnaravnost« in vraževerje
– veliko bolj iz strahu »pod krilo« kot k notranji spremembi. Kajti verjetno
bo najprej zavladala neka lažna ekodiktatura samooklicane »elite« tajkunske,
mafijske ali/in fašistične vrste, ki bo nadaljevala po starem, večino človeštva
pa bo silila v skrajno varčnost. Najverjetneje bi sledila anarhija, začenši podobno kot v londonskih in pariških predmestjih, občasno bi jo presekale
intervencije visokotehniziranih biričev. Nihče, niti najmočnejši, ne bo varen
(skoraj) nikjer.
Z zmanjšanjem potrošnje lahko dosežemo vsaj omilitev kapitalizma. Če
ga ni mogoče predrugačiti, ga bo treba ukiniti. Že zdaj bi morali iskati nov
sistem, čeprav je težko, onstran sistemov 20. stoletja! Zakaj je kapitalizem
slab sistem (razen morda začasno) že v osnovi? Ker dolgoročno nikogar ne
osrečuje. Čredni ljudje namreč niso nesrečni, ker imajo malo, temveč ker
imajo manj kot drugi. Ne bi jim zadoščal lasten planet, če bi sosed imel dva.
Moder človek pa se ne primerja z drugimi. On živi. Ali se ni bolje neposredno posvečati temu (npr. dobremu počutju, spontani zabavi, sproščenosti,
doživljanju), za kar nespametni porabljajo denar?
Danes so stvari nepregledne. Kakovost razpozna le malokdo. Kako bi torej
znal kupiti najboljše in ne le kaj površinsko »lepega«? Denarna družba je
»enoparametrična«, zato ne more ustrezno delovati – ena številka ne more
biti merilo vrednosti v tako raznolikem svetu (raznih vrst vrednot, posebno
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kvalitativnih). Preprosto povedano: vsak mafijec si prigrabi denar brez obče
koristnega dela. Ogromno današnje poslovne »uspešnosti« je zgolj agresivnost. Zakaj ljudje tekmujejo? Iz potrebe, dolgočasja, imidža, več- ali/in
manjvrednostnega kompleksa, (samo)prisile (ego, strah) ipd. Vsekakor pa
si delajo velikansko škodo, ker niso več oni. Torej velja omejiti tekmovalnost (»konkurenčnost«), vsaj kadar začne škoditi. Zakaj po uradni čredniški
modi? Ostanimo to, kar že smo v globoki pristnosti.
Postajamo čedalje bolj zasvojeni – s potrošnjo, navadami, ekstravagancami, megalomanijo, sanjaštvom in drugim. Posebno zaskrbljujoč in spregledan trend pa so poleg drog »adrenalinske« motnje do (samo)ubijalskih
razsežnosti. Adrenalinci morda znajo obvladovati strah, ne znajo pa obvladovati sebe. Bolj si zasvojen, bolj trpiš odtegnitev. Če podležemo tej biokemiji, postanemo stroj.
Vzbujanje lažnih potreb in siljenje k potrošnji je danes (eko)zločinsko
početje. Treba bo prepovedati oglaševanje (razen obveščanja), več obdavčevati
za ekosanacije in nagrajevati skromnost ter poštenost, takoj vsaj moralno.
Zaščititi bi morali (redke) potrošniško nedolžne ljudi (brez teh bi že pomrli)
in bitja. Linux, Wikipedija, Wikileaks in mnoge naravovarstvene združbe
so primeri potencialov svobodne mreže neaparatčikov. Ti včasih deloma zablodijo, kot na primer New Age, a prav je imel Mahatma Gandhi: »Sam
bodi sprememba, ki si jo želiš v svetu.«
Spreobrnjenje množic je težavno, vendar imajo te veliko skritih moči. To
potrjuje že razvoj humanizma in religij sočutja, osebne higiene, rekreacije,
opuščanja smetenja, osebne oborožitve (s katero si danes prej v nevarnosti,
kot pa varen) itn. Le dovolj ljubezni in razumevanja lahko reši svet.
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C VE TK A H E DŽ E T TÓTH

P RAV I C A D O UP O RA −
E T I Č N I I M PERAT IV

»Smernice in navodila državnega komisarja za utrjevanje nemštva v zvezi z
izseljevanjem Slovencev in naseljevanjem Nemcev v Spodnji Štajerski:
1. Takoj je treba izseliti celotno slovensko inteligenco.
2. Takoj je treba izseliti vse Slovence in njihove družine, ki so se priselili po letu
1914. Pri slednjih pa je treba poprej opraviti še grob izbor in preveriti, ali niso
morda med njimi tudi v rasnem pogledu posebej dragoceni elementi, o katerih
je moč domnevati, da so pravzaprav nemškega, germanskega izvora, in jih seveda ne moremo prepustiti tujemu ljudstvu. Tiste, ki bodo prišli skozi ta grobi
izbor, je treba potem pri natančnejši selekciji poslati v urad za priseljevanje.
3. Prav tako je treba izseliti prebivalce pasu ob Savi, ki obsega območje nemškega rajha jugozahodno od Save pa tudi približno 20-kilometrski pas severovzhodno od Save. Pri tem je treba ravnati v skladu s točko 2.
4. Prav tako je treba izseliti prebivalce tako imenovanega obsotelskega pasu, se
pravi območje, ki je označeno na priloženi karti. Tudi tu je treba ravnati v
skladu s točko 2.
5. Izseliti je treba prebivalce vasi v celotni južni Štajerski, ki kažejo znamenja
nearijskega pokolenja. Tudi ti morajo skozi grobi izbor.
6. Preostalo prebivalstvo, se pravi večina, pa za zdaj ostane v deželi. Sledeč
gauleiterjevim pozivom naj to prebivalstvo v znak svoje notranje pripadnosti
Nemčiji pristopi k štajerskemu heimatbundu. K štajerskemu heimatbundu
pa bodo smeli pristopiti tisti, ki bodo uspešno prestali podrobni izbor
urada za preseljevanje.
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Ponavljam in povzemam:
V skupinah pod točkami 1−5 bo izseljena večina prebivalstva, kakih 90 odstotkov prebivalstva ali še več. Od tega jih bo le majhen del rasno ustreznih
po grobem izboru, to se pravi na podlagi njihovega videza, poslan na podrobnejši izbor. Če bodo prestali tudi tega, bodo ti ljudje oziroma družine
kot rasno dragoceni, nacionalno pa sicer nezanesljivi, presajeni v rajh, kjer
bodo ponemčeni.
Del prebivalstva, opisan pod točko 6, bo najbrž v celoti podvržen natančnemu
izboru. Pokazalo se bo, da je med njimi kakih 90 do 95 odstotkov Nemcev
ali takih, ki jih je mogoče v celoti ponemčiti, torej bodo po krvi in politično
sprejemljivi; le neznaten del med njimi pa bo zavrnjen in te bo treba potem
enako kakor tiste pod točkami 1−5 izseliti.
H. H I M M L E R
Ma r i b o r, 1 8 . a pr il a 1 9 41
Wa g en er
SS - Un t er s t u r m f ü hrer «

1

1 Nav. iz Tone Ferenc (zbral in uredil), Viri o nacistični raznarodovalni politiki v Sloveniji 1941−1945
(Quellen zur nationalsozialistischen Entnationalisierungspolitik in Slowenien 1941−1945), Založba
Obzorja, Maribor, 1980, str. 60−61.
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1. del:
ANT RO P O LO GIJ A U PORNIŠTVA
Naš legendarni in popularni »rdeči« škof Vekoslav Grmič (4. 6. 1923−21.
2. 2005), mariborski naslovni škof in profesor za teologijo na tamkajšnji
Teološki fakulteti, je zelo dosledno, povsem odločno in nepopustljivo
pozitivno vrednotil tradicijo NOB. Kot eno temeljnih misli te njegove
načelne drže bi navedla misel iz prispevka z naslovom Etična dilema −
upreti se ali ne, ki poudarja: »Upor je bil dejanje silobrana, do katerega
je imel slovenski narod vso pravico in celo moralno dolžnost, saj narava
vsakega živega bitja sama po sebi odgovarja z odporom zoper uničevalca
življenja.«2 Zato je naše uporništvo kot volja in pravica do življenja, ki je
enkratno. Vsak človek mora svojemu življenju dati smisel, kajti kjer je
odgovornost, tam je smisel.
Naša pot skozi zgodovino je bila »pot uporništva v službi naroda in njegovih
pravic«, zato moramo na to biti ponosni in ne podlegati kakšnim trenutnim
političnim, predvsem strankarsko naravnanim interesom, kajti: »Uporništvo
predstavlja naravnost preroško poslanstvo v naši narodni zgodovini. Z njim
smo ohranili svoj obstoj, svojo kulturo in svojo vero. Ob njem smo napredovali in se v vsakem pogledu razvijali. Zato se nam hkrati pokaže kot naša
sveta dolžnost, za katero smo odgovorni Bogu, svojemu narodu in sebi −
svoji vesti. Uporništvo nas slednjič zavezuje za edinost, kajti samo tako bo
res uspešno in nas bo navdajalo z upanjem na vedno lepšo prihodnost.«3
Bivanje, prežeto z upanjem, je topel tok bivanja, ki ga je filozof upanja Ernst
Bloch razumel kot izrazito in najbolj človeško razpoloženje, naravnano proti
grozi, strahu, obupu in celo nihilizmu. Grmič je ta upanjski vidik posebej
poudaril v svojem pozdravu udeležencem srečanja borcev ob 55. obletnici
pohoda XIV. divizije na Štajersko.4 Ohranjati zavest o potrebi po uporništvu
je kot negovanje upanja za življenje.
V sestavku Moralne razsežnosti osvobodilnega boja Grmič poudarja, da je bil
osvobodilni boj povezan s socialnimi in družbenimi spremembami, in tukaj
še posebej izpostavlja moralne razsežnosti osvobodilnega boja. Po njegovem
»moramo razlikovati vsaj tri vprašanja, na katera je treba odgovoriti. Gre
namreč za moralno upravičenost oboroženega upora z okupatorjem nasploh,
dalje za način ali metode osvobodilnega boja, in končno za vprašanje posledic
2 Vekoslav Grmič, Misli iz šole življenja, Unigraf, Ljubljana, 2003, str. 85.
3 Vekoslav Grmič, Izzivi in odgovori, Unigraf, Ljubljana, 2000, str. 181.
4 Prav tam, str. 189.
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tega boja.«5 Kot ugotavlja v sklepnih misli, nam je ta izredni boj dal samozavest in na vse to moramo biti ponosni. Ne glede na vsa žal tudi posamezna,
negativna dogajanja je skrajno nedopustno in nemogoče »enačenje osvobodilnega boja in njegovih nasprotnikov, domobrancev«.6 Skratka, kot narod
smo se samouresničili in postali zgodovinski v tem pomenu, da si lahko tudi
sami krojimo zgodovino.
V prispevku Štajerska duhovščina med okupacijo 1941−1945 je Grmič zelo
nazorno prikazal izjemni profil štajerskih duhovnikov, ki so se med vojno v času
nemške okupacije soočali z nemškim terorjem in pri tem mnogi pokazali svojo
izredno moralno moč. Gre za tradicijo, ki so jo nekateri katoliški duhovniki
izkazali že med prvo svetovno vojno v času majniške deklaracije in pozneje
kot predani Maistrovi borci. Grmič poroča celo o številu izgnanih slovenskih
duhovnikov med preteklo vojno: 284 škofijskih in 81 redovnih, mnogi so bili
odpeljani v taborišča smrti in na Hrvaško, tudi v Jasenovcu so se znašli. Pritiski
na škofa Tomažiča so bili zelo hudi, vendar je ohranil pokončno držo, in vodja
Heimatbunda Steindl je prek Tomažiča želel prepovedati rabo slovenskega
jezika v cerkvi. Tomažič je to odločno in pisno odklonil tako, da je šef civilne
uprave »moral sam 14. 4. 1942 prepovedati uporabo slovenščine v cerkvi. Leta
1944 pa je poveljstvo varnostne policije prepovedalo celo uporabo latinščine
pri cerkvenem petju, ki so jo duhovniki uvedli namesto nemščine.«7
Še zlasti omembe vredno je dejstvo, da škof Tomažič ni dovolil oboroženega odpora proti OF; spet so »prihajali k njemu odposlanci iz Ljubljane, da
bi ga pridobili za podobne korake, kakor jih je storil v tem pogledu ljubljanski
škof Rožman. Med drugim pa ga je hotel salezijanski duhovnik iz Ljubljane
dr. Franc Blatnik pridobiti za propagando v prid ustanovitve domobranstva,
a ga je škof odločno zavrnil. Zato tudi ni čudno, da so lavantinski duhovniki,
ki so ostali v škofiji, sodelovali z OF, da so prav tako kakor njihov škof imeli
okupatorje za edine sovražnike, zoper katere je treba voditi neizprosen boj.«8
Vere ni mogoče širiti s silo, nasiljem in orožjem, prej s pripravljenostjo »tudi
na mučeniško smrt«, opozarja škof Grmič in podobno kot teolog in filozof Janez Janžekovič pravi, da je skrajno nemoralno »s poglavarjem hudih
duhov« izganjati in preganjati »hude duhove«, če »se skušamo vživeti v miselnost domobrancev in izraziti njihovo početje s svetopisemskimi besedami«.9
5 Vekoslav Grmič, Moja misel, Unigraf, Ljubljana, 1995, str. 140.
6 Prav tam, str. 149.
7 Vekoslav Grmič, Iskanje resnice: zbirka člankov in razprav, Unigraf, Ljubljana, 1997, str. 171.
8 Prav tam, str. 172.
9 Prav tam, str. 173.
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S prijetnim presenečenjem beremo imena štajerskih duhovnikov v partizanih: Jože Lampret, Ivan Povh, Franc Šmon, Viljem Videčnik ter diakona
Alojzij Lasbaher in Stanko Lorber. Pozneje v izgnanstvu so se partizanom
pridružili še tile: Matija Medvešek, Viktor Merc, Janko Petan, Avgušin
Štancer, Stanko Strašek in Martin Uranjek. Grmič nas seznanja tudi z imeni
duhovnikov, ki so umrli mučeniške smrti, bodisi so bili do smrti mučeni ali
ustreljeni. Ko so Nemci zasedli Gornjo Radgono, so ubili župnika Martina
Gaberca, v celjskem zaporu je bil ustreljen Mihael Geršak (2. 7. 1942). Ferdinand Potokar je »kot mučenec za domovino in vero v pravem pomenu«
umrl zaradi mučenja v celjskem zaporu (5. 11. 1942), Izidor Završnik je bil
nekajkrat aretiran, nato pa mučen in ustreljen kot talec v Mariboru (10. 3.
1943). Kot zajeti partizan je bil ustreljen Ivan Povh (31. 12. 1944), Franc
Gomilšek ustreljen 29. 10. 1943.
To so herojska imena in samo sprašujemo se lahko, kako to, da zdajšnje
cerkveno vodstvo nikogar od teh ljudi ne razglasi za svetnika. Do imen partizanskih duhovnikov in sodelavcev OF je zelo težko priti. Čeprav bi kdo
iz zdajšnje cerkvene hierarhije rad, se teh ime ne da in ne sme zamolčati in
zatajiti. Tudi zapuščina teh izjemnih duhovnikov partizanov je nerazumljivo
nekam izginila. Le kje je in pri kom?
Odporništvo slovenskega naroda spodbuja zvestoba svojemu ljudstvu in v
Govoru pri maši za padle borce pohorskega bataljona pri Sv. treh kraljih 17. 1.
2003, ob 60. obletnici tragičnih bojev na Osankarici (8. 1. 1943), je škof
Grmič mučeniško smrt borcev pohorskega bataljona opisal s svetopisemsko prispodobo: »Nikar se ne ustraši tega rablja, ampak se pokaži vrednega
svojih bratov in sprejmi smrt, da te bom po usmiljenju spet našla skupaj
s svojimi brati!« (2 Mkb 7, 29) Grmič je želel opozoriti na svetopisemsko
doslednost odločitve za načelnost in mučeništvo sedmih bratov in njihove
matere − kajti »zadnja je za svojimi sinovi umrla mati« (2 Mkb 7, 41) −
primerja s smrtjo očeta, Alfonza Šarha, in njegovih treh sinov: »Šarh je pač
dobro vedel, kaj je njegova dolžnost, ki sta mu jo narekovali narodna zavednost in vera. Uporništvo in odločitev za partizanstvo sta ga vodili v osvobodilni boj v najpristnejšem pomenu. Zato ni čudno, da so kar trije sinovi
v tako zgodnji mladosti šli za očetom in postali borci za svobodo, partizani
v Pohorskem bataljonu!«10
Ena najradikalnejših misli o odločitvi za odpor je v tem govoru tale
izrečena misel: »Slovenci so sploh v veliki večini pokazali, kakšno vrednoto jim pomeni slovenstvo, kaj jim pomeni slovenski jezik, narod in vera.
10 Vekoslav Grmič, Poslednji spisi: misli o sodobnosti, Unigraf, Ljubljana, 2005, str. 107.
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Bili so pripravljeni na največje žrtve v odporu do okupatorjev in njihovega
zločinskega načrta, da bi preprosto uničili slovenski narod, njegovo kulturo
in krščansko vero. Vzeti so jim hoteli, kar jim je bilo najdražje, zato se niso
ustrašili tudi največjih žrtev. Osvobodilni boj so razumeli kot svojo dolžnost.
In res je bil osvobodilni boj moralno popolnoma upravičen, da, bil je od
Boga zapovedan, kolikor je kdo v resnici vsestransko spoznal nevarnost, ki
je grozila slovenskemu narodu in sploh evropski krščanski civilizaciji.«11
Ni šlo samo za medvojno uporništvo, ampak za zelo dolgo tradicijo, ki je
ohranjala nas Slovence, in Grmič poudarja: »Sicer pa je odporništvo pri Slovencih bilo tudi posledica stoletnih bojev Slovencev zoper mnogoštevilne
tujce in sploh vse, ki so kakor koli hoteli temu malemu narodu vzeti pravico
do osnovnih potreb in svobode, do lastnega prostora pod soncem, Turki
pa tudi pravico do vere.«12 Padlih borcev in bork Pohorskega bataljona »ne
smemo nikoli pozabiti«, ti »resni mučenci« nas opozarjajo, da smo Slovenci in tudi imamo pravico biti in ostati Slovenci. Zato in v tem kontekstu
je razumljivo Grmičevo pogosto sklicevanje na lik škofa Slomška, saj je ta
»poudarjal, da ni mogoče ohraniti zvestobe veri brez zvestobe narodu in
maternemu jeziku«,13 ki je kot »ključ do zveličavne narodove omike«.14
Da bi človek razvil in uresničil samega sebe − tudi kot upornika − in hkrati
še pomagal drugim, mora po Grmiču imeti »pogum in odprtost« za bivanje, in kot ugotavlja njegov naslednik ter glavni in odgovorni urednik
revije Znamenje Srečko Reher, je Grmič vedno »zbral dovolj poguma«, da
je glasno povedal, »kar mu je narekovala vest, pa če je bilo komu prav ali
ne. Vseskozi je kritično presojal zgodovinska, sočasna družbenopolitična
delovanja in delovanje cerkvene institucije, ki ni imuna na težnjo po moči,
časti in oblasti.«15 Kot ugotavlja Reher, je Grmičevo presojanje prežeto z
vso etično ostrino, ki zelo zaznamuje njegovo angažirano teologijo. Za to
teologijo, ki je docela v službi človeka, je po Grmičevi lastni oznaki značilen
»izostren čut za zgodovinskost, zahteva po avtonomiji zemeljskih resničnosti
in antropološka usmerjenost«,16 to pa so stališča, ki nam omogočajo razume11 Prav tam, str. 107−108.
12 Prav tam, str. 109.
13 Prav tam.
14 Grmič, Izzivi in odgovori, str. 170.
15 Srečko Reher, Grmičev boj zoper razvrednotenje narodnoosvobodilnega boja, nav. iz Narodnoosvobodilni
boj v slovenskem narodovem spominu: slovenski zbornik 2007 (ur. J. Stanovnik, S. Grčar, H. Pirnovar),
GO ZZB NOB Slovenije, Ljubljana, 2007, str. 301.
16 Prav tam, str. 302.
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vati njegove načelne nazore o dogajanju v narodu, ki pozna mahničevsko
delitev duhov; ta traja še danes, in očitna najnovejša dogajanja kažejo, da ta
delitev spet pridobiva na moči.
Kako se soočati z militantnimi in celo izključujočimi se nasprotji »med
socialističnim taborom in taborom katoliških integralistov« v narodu, ki je
bil sredi enega najbolj krutih prepihov zgodovine? Ta mu je na začetku namenila pogubo, pozneje pa je precejšnji del naroda spravila v oborožen boj.
Ko je ob 100. obletnici rojstva Edvarda Kocbeka v članku Edvard Kocbek in
njegova vera v svobodo Grmič razglabljal o osvobodilnem boju v času okupacije, je poudarjal, kako je bil slovenski narod obsojen na smrt, in pri tem
navedel Hitlerjeve besede iz leta 1928, ko je Hitler v pogovoru z avstrijskim
knezom Starhembergom ogorčeno izrazil: »Habsburžanom in avstrijskemu
plemstvu najbolj zamerim, da v več kakor 500 letih niso mogli ponemčiti
tistih nekaj kilometrov od Alp do Jadrana, da tako Nemci niso prišli do Trsta, ki bi moral biti nemška luka.«17 Ta cilj je okupator zasledoval med vojno
in poznamo Hitlerjevo parolo, naj mu to našo deželo spet naredijo nemško.
Naš narod je bil »obsojen na smrt in zato je bil osvobodilni boj silobran v
pravem pomenu besede«.18 Ljudstvo je nasilju organizirano odgovorilo ne in
škof Grmič je do konca vztrajal, da je bil narodnoosvobodilni boj vseskozi
moralno utemeljen, pravičen v najčistejšem etičnem pomenu, kajti šlo je
samoobrambo slovenskega naroda: »Prebujena človekova vest je narekovala
odpor in upor.«19
V govoru Ob 55. obletnici ustanovitve VI. SNOUB Slavka Šlandra in 55.
obletnici IV. operativne cone ob srečanju v Lazah (8. 8. 1998) je poudaril,
da kot posamezniki in narod nismo smeli kloniti pred temi, ki so »uvedli
pogansko-rasistični totalitarizem, nasproten vsakemu resničnemu humanizmu«. Slovesno je spregovoril o naši odločitvi za upor kot »visoko moralnem
dejanju«, in z besedami Edvarda Kocbeka20 opozoril, da »bi nas druga pot
pripeljala do moralnega razkroja, fizične ohromelosti in nazadnje do popolnega uničenja«,21 in za to se nismo odločili. Gre za Kocbekov prispevek Narodnoosvobodilni boj in slovenski katoličani, v katerem je kritično analiziral
možnosti dveh poti − ali takojšnji upor ali pa »pot neizbežnega propada«.
17 Grmič, Poslednji spisi: misli o sodobnosti, str. 87. Misel je nav. iz Niko Kavčič, Pot v osamosvojitev,
samozaložba, Ljubljana, 2001, str. 123.
18 Grmič, Poslednji spisi: misli o sodobnosti, str. 87.
19 Grmič, Misli iz šole življenja, str. 86.
20 Edvard Kocbek, Osvobodilni spisi I, Društvo 2000, Ljubljana, 1991, str. 435.
21 Grmič, Izzivi in odgovori, str. 187.
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Samoobramba je bila odločitev za življenje in Kocbek je naravnost zapisal,
da »je spregovoril zakon življenja«.22 Oboroženi boj − »sili smo morali zoperstaviti silo«23 − je v narodu aktiviral mnogo več kot samo in zgolj bojevanje;
šlo je za proces, ki je prehajal v nekaj dolgotrajnega, od najbolj osebnih in
družbenih zadev vse tja do duhovnosti, »nove svetnosti«.24
Tudi v govoru 20. 7. 2003 Ob spominskem pohodu na Komelj nad Pliberkom
je škof Grmič poudarjal: »Osvobodilni boj v času nacističnih zločinov je
bil z moralnega vidika popolnoma upravičen, bil je klic dolžnosti vsakega
Slovenca, ki se je zavedal nevarnosti, ki grozi Slovencem, ki je imel le malo
prebujen čut narodne zavesti in ljubezni do maternega jezika ter slovenske identitete, kulture.«25 Etika, ki je po Grmiču spričevalo humanizma,
je vodila naš osvobodilni boj in v govoru pri Sv. Treh kraljih na Pohorju
(23. 11. 2000), ki je objavljen pod naslovom Osvobodilni boj (1941−45)
v luči splošno priznanih etičnih vrednot, je sporočilo o etični zavezanosti in
predanosti odločitve za »boj na življenje in smrt, iz ljubezni do sočloveka,
do lastnega naroda. Odločitev za osvobodilni boj, za osvobodilno fronto,
je bila etično dejanje, naj ga presojamo s katerega koli resnično humanega
nazorskega vidika.«26 Tudi primerjav s svetopisemskimi izročili − obe knjigi
Makabejcev − tukaj ne manjka; še posebej Grmič omenja, da je »tovarištvo
z izredno razvitim čutom solidarnosti in požrtvovalnosti za sočloveka med
borci in borkami v osvobodilnem boju doseglo nedoumljivo stopnjo in
pripravljenost na največje odpovedi in žrtve. Navdihovalo ga je pač izredno
človekoljubje, izredna etična zavest partizanskih borcev.«27
Ko govorimo o vrednoti tovarištva oziroma tovarišije, naj bo jasno povedano − kljub pregonu te besede iz zdajšnjega govora −, da gre tukaj za občutenje
posameznika kot člana skupnosti. Takšno skupnost vzpostavlja to, da v njej
z ogromno dobre volje skupaj tovorimo, kot ogromna človeška moč − kot
tovarišija −, breme zgodovinskih izzivov, in že v 17. stoletju, leta 1603, dobimo v Megiserjevem slovarju opis te tako lepe in plemenite besede − tovariš.
Uporabljal jo je tudi Trubar, npr. »šularskimu tovarišu«, tj. sošolcu, okoli
leta 1565. Le zakaj in v imenu česa se je ta beseda umaknila iz precejšnjega
dela naše govorice in kako dolga bo doba, ki bo po hudih preizkušnjah
22 Kocbek, Osvobodilni spisi I, str. 435.
23 Prav tam.
24 Edvard Kocbek, Tovarišija, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1972, str. 206−207.
25 Grmič, Poslednji spisi: misli o sodobnosti, str. 113.
26 Grmič, Misli iz šole življenja, str. 93.
27 Prav tam, str. 95.
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spet vrnila tovarištvo v tem žlahtnem in plemenitem pomenu, tako kot ga
je posredovala nedavna doba, namreč kot novo svetnost? Vsaj Kocbek si ni
mogel kaj, da ne bi ob doživljanju tega zapisal: »Mislim na partizanstvo, na
novo svetnost, na novo redovništvo. Tovarišija okrog večernega ognja me
navdaja z mojo staro lepo mislijo. Partizanstvo je politično-družben pojav,
izraz biološko, družbeno in duhovno novih, zdravih sil v slovenstvu.«28 Pri
tem gre za novo dojemanje in doživljanje sveta, ki ga usmerjata predvsem
svoboda in pravičnost, kar je vodilo posameznika, da se je vključeval v vrste
ljudi, ki so nase prevzeli vse izzive usode, ogromne napore, drzno gledali
smrti v oči in vzeli nase še zgodovinsko zmago − ta se je izkazala kot sveta
narodova moč.
Etično-solidarnostna razsežnost partizanstva je bila zelo široka in Grmič
je s ponosom opozarjal na organizirano zdravstvo, sistem partizanskih
bolnišnic, našo organizirano skrb za ranjence, kar vse še danes po svetu
občudujejo. Tudi umetniška dejavnost je bila živa, kajti »muze niso molčale«,
in celo šolstvo je bilo organizirano. Reševali smo zavezniške letalce, skratka
tovarištvo je živelo in bilo razvito tako, da ga danes vsaj malo doživljamo
na partizanskih shodih, kjer pa Grmič ni pozabil omenjati trpljenja talcev, taboriščnikov in tudi ne tragične usode prisilno mobiliziranih v okupatorjevo vojsko. Današnja svobodna Slovenija je po Grmiču napojena »z
mučeniško krvjo« in do tega moramo negovati spoštljiv odnos. V Pozdravni
besedi ob 56-letnici boja XVIII. divizije v Koprivniku (23. septembra 2000)
je o prenosu ranjencev povedal, da so to bile »prave božje poti, saj so nosači,
bolničarke in bolničarji prenašali, če govorimo biblično, Kristusa v podobi
ranjenega človeka in skrbeli zanj, ne le šli na kraj, na katerem naj bi se srečali
s Kristusom, torej na božjo pot v običajnem pomenu«.29
Do kolaboracije je bil škof Grmič načelno jasen in odklonilen in med
duhovniki ni bil osamljen. Ena takih izjav, ki jo sam navaja v sestavku Etična
dilema − upreti se ali ne, je stališče duhovnika Ivana Jeriča iz Prekmurja, ki
prijetno preseneča s svojo moralno odločnostjo: »Jaz in slovenska katoliška
duhovščina osvobodilno borbo odobravamo in moralno podpiramo, ker je
moralno upravičena. To ni borba iz zasede na nedolžnega nasprotnika, ampak je odkrita borba med dvema nasprotnikoma. To je silobran slovenskega
naroda. Zato sem preprečil ustanovitev bele garde v Prekmurju.«30 Tudi v
Govoru na proslavi »Ne pozabimo preteklosti« na Vaneči 20. 7. 2002 je Grmič
28 Kocbek, Tovarišija, str. 207.
29 Grmič, Misli iz šole življenja, str. 144.
30 Prav tam, str. 86.
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posebej poudaril, kako je turniški župnik in dekan Ivan Jerič »s svojim opozorilom slovenskim župnikom onemogočil snovanje vaških straž, ki jih je
sporazumno z Madžari poskušal ustanoviti belogardistični organizator Bajlec, poslan s tem namenom iz Ljubljane. Duhovniki so se ravnali po tem
opozorilu in tako ali drugače sodelovali z osvobodilnim bojem.«31 Vemo, da
je tako odklonilno storil tudi mariborski medvojni škof Ivan Jožef Tomažič,
ki ni dovolil vpletanja okupatorja v naše, domače politične zadeve. Povsem
drugače je ravnal škof Gregorij Rožman in iz njegovega pastirskega pisma
24. oktobra 1942 dejansko sledi priznavanje tega, kako ravna okupacijska
vojska, saj »de facto odobrava njeno ubijanje slovenskih partizanov, ki je že
v teku«.32
Etično plat odločitve za organiziran odpor Grmič utemeljuje še s teološke
plati in gledano s stališča strogega katoliškega moralnega nauka je že znani
katoliški moralist Hieronymus Noldin (1832−1922) priznaval upor proti
tiraniji in nasilju kot moralno povsem upravičeno dejanje. Grmičeva ocena
tukaj je zelo radikalna: »Šlo je namreč za samoobrambo slovenskega naroda
v najpristnejšem pomenu. V tem primeru veljajo res besede papeža Pavla VI.
v Okrožnici za razvoj narodov, v kateri govori o uporabi sile za spremembo
krivičnih razmer, ko ‘krivičnost vpije v nebo’.«33 Še bolj odločno in etično
zaobvezujoče, ker zelo upošteva solidarnostno načelo, zveni ta Grmičev samostojni razmislek in sklep: »Posameznik se lahko odpove silobranu pred
krivičnim napadalcem lastnega življenja, ne more pa tega storiti, ko gre za
nujno obrambo bližnjega, nedolžnih pred napadalcem. V takem primeru
prebujen čut ljubezni do sočloveka zahteva, da ga brani. Enako velja za
prebujeno narodno zavest. Od pripadnika nekemu narodu zahteva, da svoj
narod brani, posebno še, če ga napadalec hoče naravnost uničiti.«34 Iz vseh
teh Grmičevih stališč izhajajo zelo pomembni antropološko-etični nazori, ki
nam slovenstvo skozi zgodovino našega uporništva kažejo v luči naroda, ki
ima izjemno razvit čut za etiko. Zakaj?
V tem kratkem življenju, ki ga ljudje živimo med rojstvom in smrtjo,
moramo izbirati in načelo ravnanja pomeni človekovo odločanje. Ljudje
se odločamo v razmerah, ki so nam dane, in znotraj njih ukrepamo, toda,
ko gre za človekovo odločanje, je vsaka odločitev odločitev za nekaj zelo
konkretnega in določnega, celo tako, da ne moreš več biti vsem všeč. To je
31 Prav tam, str. 136.
32 Janko Pleterski, »Preklicati revolucijo v slovenski zgodovini?«, Borec, št. 676−680, let. 63 (2011), str. 17.
33 Grmič, Misli iz šole življenja, str. 86.
34 Prav tam.
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storil tudi Grmič in iz njegove življenjske poti, ki je že sklenjena, vemo, da
takšna odločitev ni lahka, nasprotno, bivanje nam zelo otežuje, toda kot
načelno, etično zavezujoča: vedno daje smisel in odgovoren smerokaz, sodobno rečeno orientir našemu življenju. Ena njegovih najbolj prepričljivih
in večnih misli ter hkrati osma teza iz Moje duhovne bilance − od enajstih
− je tale: »Kar je človeško, ni nikoli popolno, je samo na poti.«35 Visoko
vprašanje vse etike kaj storiti namreč ne premore vnaprejšnjega odgovora
glede konkretne izbire in odločanja, toda etika je kot trajni izziv, ki kliče, da
je treba izbrati in se odločiti. Odprto ostaja vprašanje, kako.
Življenjska pot, ki jo je hodil in prehodil škof Grmič, je z vsem, kar je ustvaril, nagovor, da skušajmo vsaki meji postaviti omejitve s tem, da nič, kar
je, niti naše lastno življenje, ne pozna česa dokončnega. Je pa naše življenje
skoraj vedno na meji, tako kot je škof Grmič iz mejnih situacij v svojem
življenju razmišljal in poročal o smislu svojega in našega tako zelo kratkega
življenja. Tudi o tem, kako je biti lačen kot odraščajoči otrok, ki čuti, da je
njegova lakota strašna krivica, ki se obnavlja kot sistem, ta pa trajno ohranja
siromaštvo in siromake. S svojo angažirano teologijo in etično ostrino Grmič
ni nikoli zapadel v moralizem, ugotavlja o njem Peter Kovačič Peršin v svojem najnovejšem delu Duh inkvizicije (2012), v katerem je zapisal: »Kriterij
osebne človekove odgovornosti zase, za drugega in za razmere, ki vladajo v
svetu, mu je najvišji etični kriterij. Pod tem vidikom presoja ne le vprašanja
socialne pravičnosti v sodobni družbi, pač pa tudi sam položaj človeka v
sodobnem svetu. Tudi tu je Grmič ostal do konca prizemljen.«36
V sedmi tezi tega, kar je Grmič imenoval Moja duhovna bilanca, v kateri je
v strnjeni in zgoščeni obliki podal nekatera svoja najbolj nosilna spoznanja,
je izrazil: »Evangelij zahteva solidarnost in je v resnici socialna karizma. Je
osvobajanje od vsega, kar človeka zasužnjuje, ponižuje in mu dela krivico
ali nasilje.«37 Živeta solidarnost torej − najvišji imperativ bivanja, ko v času
svojega življenja med rojstvom in smrtjo razumem, da je praktično dejavna
resnica moja zavestna izbira in odločanje, saj priznavam etičnost za prvo
resnico in zanjo sem domala absolutno odgovoren. Z gotovostjo trdim, da
gre za nekaj, kar vem in poznam, ter lahko predvidim celo posledice svojih
odločitev in dejanj. Taka praktično dejavna, tj. etična resnica bivanja ljudi
med seboj povezuje, četudi se verujoči in neverujoči med seboj svetovno35 Grmič, Moja duhovna bilanca, nav. iz Grmič, Poslednji spisi, str. 148.
36 Peter Kovačič Peršin, Duh inkvizicije: slovenski katolicizem med restavracijo in prenovo, Društvo 2000,
Ljubljana, 2012, str. 203.
37 Grmič, Poslednji spisi, str. 148. Objavljeno še v isti, Izzivi in odgovori, str. 62.
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nazorsko in religiozno razlikujejo − prve najvišje teoretske resnice, nikdar
povsem dokazljive, ljudi med seboj samo ločujejo in žal jih spravljajo na
nasprotne bregove.
Ob 10. obletnici naše osamosvojitve, leta 2001, je čutil potrebo spregovoriti o socialnih zadevah najbolj ogroženih in naravnost je povedal, da »tisti,
ki so zares reveži, nekako ostajajo po presoji ‘uspešnežev’ izvržek današnje
družbe, za katere se nihče ne zmeni«!38 Danes naraščajoča revščina nima ustrezne politične odzivnosti in je verjetno še dolgo ne bo imela; toda pred
drugo svetovno vojno je bilo drugače: mnogi so razmišljali o konkretnih
poteh odprave bede in siromaštva, prihodnost je bila kot odprta možnost za
boljše življenje celo v smislu zgodovinskega napredka. Da obstajajo možnosti
za temeljito spremembo, ki lahko pelje v socialno pravičnost, so Grmiča
v času, ko je odraščal in študiral, prepričali že nekateri nazori njegovega
profesorja Stanka Cajnkarja, duhovnika, univerzitetnega profesorja, legendarnega partizana, prvega dekana teološke fakultete v Ljubljani po drugi
vojni. Osebno ga je Grmič štel za predhodnika teologije osvoboditve in
ga imenoval celo teolog osvobodilnega boja, tako kot je menil, da je prvi
ideolog tega boja Edvard Kocbek. Za oba je tudi značilno »novo, osebno,
deklerikalizirano krščanstvo«.39
Odločitev medvojne generacije, ki se je vsak dan soočala s smrtjo, je bila
ena najbolj temeljnih, odgovornih in konkretnih odločitev: za preživetje in
življenje. Ta odločitev je bila po Grmiču etični imperativ in tako je govor o
našem medvojnem partizanstvu samó in najprej govor o etiki. Tudi sodobno
demokratično načelo izbire in odločanja v najbolj dobesednem pomenu je
odločitev za etiko, za življenje, ki kot svojo najvišjo maksimo priznava etično,
tj. vrednostno izoblikovan smisel. K tej izrazito etični vrednoti spada elementarni čut za doživljanje življenja, ki nas opogumlja v našem doživljanju
čuta za poštenost in potrebe po pravičnosti. Če kaj takega negujemo, to nikdar
ne popusti, nasprotno, še krepi se in nekdanja skrajno odgovorna odločitev
za gibanje, ki ga je prežemal občutek uporništva, ni izhajala iz oblastiželjnih
nagnjenj, recimo z željo po prevzemu oblasti in za dosego politične premoči,
ampak samó in docela iz prizemljene antropologije, zato tudi izraz antropologija uporništva. Postavimo si vprašanje: kaj je takšno uporništvo?
Odločitev za upor je izhajala iz najglobljega spoštovanja življenja,
spoštovanja, ki mu bistvo in smisel življenja nista problem. Če se sprašujemo,
od kod je medvojna generacija ljudi jemala oporo za svoje odločitve, da
38 Vekoslav Grmič, Soočenje z resnicami, Panorama, 29. 11. 2001, št. 49, str. 10 in 16.
39 Grmič, Misli iz šole življenja, str. 117.
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se pridružijo narodnoosvobodilnemu boju, potem je odgovor vsekakor v
etični naravnosti ljudi, ki živijo tesno povezani z naravo, in kolikor bolj
človek živi blizu naravi, tem bolj lahko spoštuje življenje, njegovo pravico,
da se ohranja in obnavlja.
K tej prvobitni pravici spada tudi pravica do upora, in to toliko bolj, če
doživljamo krivico. Takrat, ko je občutenje poštenosti in pravičnosti del
človekove narave, je njegova morala dobesedno onaravljena, njegova druga
narava in ne protinarava. Takšna etika nikdar ne učinkuje zatiralsko, ker
izhaja iz zaupanja v življenje in je v bistvu najprej potrjevanje življenja
samega − življenju pravi da.
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MAJDA SENČAR


OKRUŠKI
Okruški so niz 10 črtic, otroških spominov na družino med drugo svetovno vojno in odrasla
interpretacija le-teh. Oče, Metod Senčar, je bil predvojni socialist, z naprednimi idejami o skupni
lastnini je želel predati svojo trgovino z mešanim blagom v skupno last pod njegovim vodstvom.
Takoj ob izbruhu vojne je v Budimpešti kupil tiskarski stroj in v Štrigovi, v Banfiju, so organizirali
ilegalno tiskarno. Teta Nada je bila sekretarka SKOJ-a in je raznašala letake po Pomurju. Vendar so
aktiviste takoj razkrinkali in jih onemogočili. Oktobra 1941 so očeta in njegove soborce aretirali in jih
zaprli v lokalni zapor, kjer so jih mučili in izmaličili. Domači so zapornikom vsak dan nosili hrano,
otrokom pa so prikrivali, kaj se dejansko dogaja. Po enem tednu so zapornike premestili v zapor
v Mursko Soboto, od tam pa v Vác blizu Budimpešte. Tam je bil oče zaprt eno leto, nato pa so ga
skupaj z mlajšimi zaporniki poslali na fronto, kjer so pobirali mine pred nemškimi vojaki. Starejše so
odpeljali v koncentracijska taborišča. Od 27 moških, ki so bili poslani na fronto, sta se vrnila le dva.
Eden od njiju je bil Majdin stric, ki je lahko šele po enem letu povedal Majdini mami, da je njen mož
umrl od lakote in bolezni. Stričeva pripovedovanja so bila edina pričevanja o tem, v kakšnih razmerah
je 9. marca 1943, na Majdin rojstni dan, umrl njen oče.
Ideale in cilje, za katere so med NOB umirali napredni ljudje in partizanski borci, danes cenijo le
redki. Sedanje stanje v slovenski družbi in razumevanje današnje realnosti nas ponovno postavljata
pred izziv in v nov boj za iste vrednote. Danes smo spet tam, v bojih za solidarnost, pravičnost, za svet
enakopravnih ljudi, svet, ki ne bo poznal izkoriščanja in zatiranja. Pa vendar smo tudi drugje: smo
močnejši, črpamo iz preteklih izkušenj in bojev, in nosimo prapor spomina.
KLJU Č N E B E S E DE : 2. sv. vojna, Prekmurje, spomini, Metod Senčar, Marta Rajh, por. Senčar,
Nada Rajh, Drago Senčar, Dušan Senčar, NOB, SKOJ, socializem, zapor v Vácu.
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MAJDA SENČAR

* FRAGMENTS
Majda Senčar’s Fragments is a series of ten sketches, childhood memories of her family during
WWII and their grown-up interpretation. Majda’s father, Metod Senčar, was a pre-war socialist with
progressive ideas about collective ownership who wanted to transfer his general store into collective
ownership under his management. At the outbreak of war, he bought a printing press in Budapest
and at Banfi in Štrigova set up an illegal printing shop. Her aunt Nada was Secretary of the Young
Communist League of Yugoslavia (SKOJ) and distributed leaflets in Pomurje. But the activists were
immediately exposed and their activities thwarted. In October 1941, her father and his comrades
were arrested and put in the local prison where they were tortured and disfigured. The prisoners’
families brought them food every day and hid the truth from the children. After a week, the prisoners
were moved to the prison in Murska Sobota and then to the one in Vác near Budapest. Her father was
kept there for a year and then, together with the younger prisoners, sent to the front line to remove
mines for German soldiers. The older prisoners were taken to concentration camps. Of the 27 men
sent to the front line only two returned. One of them was Majda’s uncle, who needed a year to tell
Majda’s mother that her husband had died of hunger and illness. Her uncle’s accounts were the only
testimony about the conditions in which, on 9 March 1943, on Majda’s birthday, her father died.
Very few people nowadays appreciate the ideals and goals which progressive people and partisans died
for during the National Liberation War. The current state of Slovenian society and the understanding
of today’s reality again place us before this challenge and push us into a new struggle for the same
values. Today, we are again in the same place, fighting for solidarity, justice, a world of equal rights, a
world without exploitation and repression. And, yet, we are also elsewhere: we are stronger, drawing
from past experiences and struggles, and carrying the banner of memory.
KEY WORD S : WWII, Prekmurje, memories, Metod Senčar, Marta Rajh, Lieut. Senčar, Nada Rajh,
Drago Senčar, Dušan Senčar, National Liberation War, Young Communist League of Yugoslavia, socialism,
prison in Vác.
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STANISL AV JUŽNIČ


MOJA DEDEK IN STRIC NA RAZPOTJU:
V SPOMIN NA L ADISL AVA KIAUTO
Opisana je življenjska pot ljubljanskega stražnika in nazadnje glavnega stražmojstra Policijskega
zbora v Ljubljani Ivana Pasarja. Bil je vrhunski policist okupirane Ljubljane. Ob njegovi zgodbi se
odvija pripoved njegovega zeta Ladislava Kiaute, večno zabavnega uporniškega anarhista, sprva celo
zapornika sodelavcev svojega bodočega tasta in nato zagnanega borca, zgodovinarja revolucionarne
OF, za katero je nosil glavo v torbi vse do Golega otoka. Po trpki otoški preizkušnji je svoja dela
objavljal predvsem pri Založbi Borec, ki ji je ostal zvest domala četrt stoletja.
KLJUČNE BESEDE: glavni stražmojster Ivan Pasar, pisatelj in zgodovinar Ladislav Kiauta,
Ljubljana, druga svetovna vojna, Založba Borec.

STANISL AV JUŽNIČ

* MY GRANDFATHER AND UNCLE AT THE CROSSROADS:
IN REMEMBRANCE OF L ADISL AV KIAUTA
The contribution focuses on the life of Ljubljana Sergeant Major Ivan Pasar. He was a high-ranking
policeman in occupied Ljubljana. In addition to his story, the contribution also relates the story of
his son-in-law Ladislav Kiauta, a funny anarchistic rebel, at first even a prisoner of his future fatherin-law’s colleagues and later a fighter and a historian of the revolutionary Liberation Front, for which
he risked his neck all until his Goli Island calvary. After this, his works were published mostly by the
Borec Publishing House, to which he remained faithful for a quarter of a century.
KEY WORD S : Sergeant Major Ivan Pasar, writer-historian Ladislav Kiauta, Ljubljana, WWII, Borec
Publishing House.
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ANE J KO RS I KA


POLITIČNE IMPLIKACIJE POSTONOVE TEORETSKE
PRENOVE MARKSIZMA
Moishe Postone v delu Time, Labour and Social Domination opravi izvirno reintepretacijo Marxove
kritike politične ekonomije. Reinterpretacijo gre pri tem razumeti predvsem z vidika uveljavljenih
marksističnih pristopov k obravnavi Marxove teorije. Številne med njimi Postone kritizira kot
predstavnike tradicionalnega marksizma, ki si prizadevajo za emancipacijo dela v kapitalizmu,
ne naslavljajo pa temeljenega pogoja odprave kapitalizma, torej emancipacije od dela. Besedilo
na tej podlagi kritizira tudi prevladujoče intepretacije vznika neoliberalizma, češ da je ta strogo
politični fenomen, ki ga je mogoče premagati zgolj s političnimi sredstavi. Namesto tega je treba v
neoliberalizmu videti predvsem politični odgovor na materialne procese v samem jedru kapitala, ki
so pripeljali do nove zgodovinske dinamike v razvoju kapitalizma. V sklepnem delu je podana kritika
nedavnih levičarskih gibanj, predvsem gibanja Occupy. Ta namreč niso uspela nasloviti temeljnih
protislovij kapitalizma in so v večini primerov ostajala na ravni moralne kritike. Namesto tega avtor
zgodovinsko nalogo levice v boju proti kapitalizmu vidi predvsem v ostrejšem in velikopoteznejšem
nasprotovanju kapitalizmu. Dva temeljna elementa tega sta profesionalizacija radikalne levice in
njena institucionalizacija. Pri tovrstnih naporih pa je nujno potrebno imeti v mislih prav Postonov
uvid, da buržoaznih institucij ni mogoče ukrojiti v skladu z interesi dela, temveč jih je treba predvsem
odpraviti.
KL JU Č N E B E S E DE : Moishe Postone, tradicionalni marksizem, neoliberalizem, abstraktno delo,
Occupy Wall Street, institucije, profesionalizacija.
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* THE POLITICAL IMPLICATIONS OF MOISHE
POSTONE’S THEORETICAL MODERNIZ ATION OF
MARXISM
In Time, Labour and Social Domination, Moishe Postone provides an original reinterpretation of
Marx’s critique of political economy. This reinterpretation should be understood from the standpoint
of the dominant Marxist interpretations of Marx’s theory. Postone characterizes many of these as
representatives of traditional Marxism, which strives for the emancipation of labour in capitalism, but
does not address the fundamental condition of the abolishment of capitalism, i.e. the emancipation
from labour. On this basis, the article criticizes the predominant interpretations of the onset of
neoliberalism, which it perceives as a strictly political phenomenon that can be overcome by merely
political means. In contrast, neoliberalism should be seen primarily as a political answer to material
processes at the very core of capital, which have led to a new historical dynamics in the development
of capitalism. In the concluding part, the author provides a critique of recent leftist movements,
especially the Occupy movement. These have not been able to address the fundamental contradictions
of capitalism and have in most cases remained at the level of moral critique. Instead, the historical
task of the Left in the struggle against capitalism should be in a fiercer and more ambitious fight
against capitalism. Two elements of this should be professionalization and institutionalization of
the radical left. These efforts should be accompanied by Postone’s insight that bourgeois institutions
ultimately cannot work in the interest of labour and must be abolished.
KEY WORD S : Moishe Postone, traditional Marxism, neoliberalism, abstract labour, Occupy Wall
Street, institutions, professionalization.
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M O I S HE PO S TO N E


LUKÁCS IN DIALEKTIČNA KRITIKA KAPITALIZMA
Postone raziskuje dialektiko kapitalizma ob kritični obravnavi Lukácsevega slovitega eseja Postvarjenje
in zavest proletariata. Po Postonu sega Lukácseva kritika onkraj vprašanj trga in privatne lastnine, s tem
ko poskuša kritično zajeti in družbeno utemeljiti zgodovinske procese racionalizacije in kvantifikacije
družbenega življenja, kot tudi abstraktne načine vladanja in dominacije, ki jih ni mogoče ustrezno
razumeti na način konkretne osebne oziroma skupinske dominacije. Toda, kot pokaže Postone, ostaja
Lukácseva teorija vpeta v spone »tradicionalnega marksizma«, ki kapitalizem dojema zlasti na temelju
razrednih razmerij, ki jih strukturirata tržna ekonomija in zasebna lastnina produkcijskih sredstev. Postone
se vrača k Marxovi konceptualizaciji blaga v Kapitalu in na podlagi slednje poskuša Lukácsa osvoboditi
omejitev tradicionalnega marksizma. Postone trdi, da v Kapitalu mesto historičnega subjekta zaseda sam
kapital kot odtujena struktura družbenega posredovanja in ne proletariat, kot je trdil Lukács. Po takšnem
pojmovanju pa socializma ne moremo več razumeti kot samoudejanjenja proletariata, temveč kot gibanje,
ki teži k preobrazbi odtujenih struktur dominacije v strukture resničnega samoposredovanja.
KL JU Č N E B E S E DE : Lukács, Marx, dialektika, delo, forma, Hegel, blago, kapitalizem, abstraktna
dominacija, zgodovinski subjekt.
M O I S HE PO S TO N E

* LUKÁCS AND THE DIALECTICAL CRITIQUE OF
CAPITALISM
Postone explores the dialectics of capitalism through a critical reappropriation of Lukács’ famous essay
Reiﬁcation and the Consciousness of the Proletariat. According to Postone, Lukács’ critique extends beyond
a concern with the market and private property as it seeks to critically grasp and socially ground the
processes of rationalization and quantification of social life, as well as the abstract mode of power and
domination, which cannot be adequately understood in terms of concrete personal or group domination.
Postone, however, shows that Lukács’ theory falls short in its attachment to “traditional Marxism”, which,
according to Postone, understands capitalism essentially in terms of class relations structured by a market
economy and private ownership of the means of production. Postone returns to Marx’s conceptualization
of commodity in Capital in order to revise Lukács away from traditional Marxism. He argues that, in
Capital, the position of the historical subject is taken by capital itself, understood as an alienated structure
of social mediation, and not by the proletariat as proposed by Lukács. As a consequence, socialism can no
longer be conceived as the self-realization of the proletariat, but should instead be considered a movement
that aims to transform alienated structures of domination into structures of true self-mediation.
KEY WORD S : Lukács, Marx, dialectics, labour, form, Hegel, commodity, capitalism, abstract domination, historical subject.
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M O I S HE PO S TO N E


TEORETIZIRATI SODOBNI SVET:
ROBERT BRENNER, GIOVANNI ARRIGHI,
DAVID HARVEY
Članek izhaja iz opažanja, da se sodobni svet po svojih značilnostih močno razlikuje od sveta,
nastalega neposredno po drugi svetovni vojni. Moishe Postone analizira knjige treh avtorjev, ki se
vsak po svoje lotevajo te preobrazbe: The Economics of Global Turbulence: A Special Report on the World
Economy Roberta Brennerja; Dolgo dvajseto stoletje: kapitalizem, denar in moč Giovannija Arrighija
in The Conditions of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change Davida Harveyja.
Postone v pričujočem članku analizira teoretska izhodišča vsakega od navedenih del z namenom, da
bi problematiziral naravo in značilnosti teorije, ki bo sposobna misliti tako današnji kapitalizem kot
tudi onkraj njega. Postone izpostavlja pozitivne plati vsake izmed navedenih knjig, vendar ugotavlja,
da je prvenstveno ekonomska analiza Roberta Brennerja nezadostna, saj spregleduje spremembe v
socialnih, kulturnih in političnih dimenzijah družbenega življenja, medtem ko Arrighijev eklektični
opis dobe ameriške hegemonije odstopa od njegove (in Braudelove) teorije prehoda sistemskih
ciklov akumulacije, kar kaže na deskriptivni značaj teorije in napačno razumevanje nekaterih
temeljnih konceptov marksizma. Postone zaključi, da je Harveyjeva razlaga najcelovitejša, saj poleg
političnoekonomskega razvoja analizira tudi »spremenjene konfiguracije življenja«. Vendar pa niti
Harvey niti preostala dva avtorja ne zajemajo dovolj v današnji kapitalizem vpisanih točk njegovega
preseganja – kar bo naloga resnično zadostne teorije.
KL JU Č N E B E S E DE : Brenner, Arrighi, Harvey, kapital, zgodovinska preobrazba, profitna mera,
akumulacija, površinska/globinska struktura.
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M O I S HE PO S TO N E

* THEORIZING THE CONTEMPORARY WORLD:
ROBERT BRENNER, GIOVANNI ARRIGHI,
DAVID HARVEY
The article begins by noting that the contemporary world differs in its characteristics from the
world that emerged directly after the Second World War. Moishe Postone analyses the works of
three authors, who each in his own way attempt to grasp this transformation: The Economics of
Global Turbulence: A Special Report on the World Economy by Robert Brenner; The Long Twentieth
Century: Money, Power, and the Origins of Our Times by Giovanni Arrighi and The Conditions of
Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change by David Harvey. In this essay,
Postone analyses the theoretical assumptions of each of these works in order to problematize the
nature and the characteristics of a theory capable of thinking capitalism today as well as beyond it.
Postone points out the strong sides of each work, but concludes that Robert Brenner’s primarily
economic analysis falls short as it ignores changes in the social, cultural and political dimensions
of societal life, while Arrighi’s eclectic account of the age of U.S. hegemony differs from his (and
Braudel’s) theory of the transition between systemic cycles of accumulation, which indicates the
descriptive character of the theory as well as an incorrect understanding of some fundamental
Marxist concepts. Postone concludes that Harvey’s account is the most comprehensive as it not
only analyses politico-economic developments but also the “changed configurations of life”.
Neither Harvey nor the two remaining authors, however, adequately grasp the points of the
eventual overcoming of capitalism, which are already inscribed into it today – the task of a truly
adequate theory.
KEY WO RD S : Brenner, Arrighi, Harvey, capital, historical transformation, rate of profit, accumulation,
surface/deep structure.
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SAŠO FURLAN


VREDNOSTNA FORMA, ABSTRAKTNO DELO IN
DENAR
Članek se ukvarja z analizo treh osnovnih kategorij (kritike) politične ekonomije: blaga, vrednosti in
(abstraktnega) dela. Posebna pozornost je posvečena razliki med klasiki politične ekonomije (zlasti
Smithom in Ricardom) in Marxom, kar zadeva teoretski pristop k tem kategorijam. V navezavi na
Postonovo reinterpretacijo Marxove kritike politične ekonomije, razvito v študiji Time, Labour, and
Social Domination, članek poskuša pokazati, da je ena ključnih razlik pri operiranju s kategorijami,
kot so blago, vrednost in delo, v tem, da pri klasikih zaradi pomanjkljivosti njihove kategorialne
analize te kategorije nujno privzamejo obliko nediferenciranih, transhistoričnih pojmov, medtem ko
Marx pokaže, da gre za zgodovinsko in družbeno specifične kategorije, katerih veljavnost je omejena
na kapitalistično družbeno formacijo. Članek razvija tezo, da je ena temeljnih pomanjkljivosti
klasične politične ekonomije v tem, da v svojo analizo blaga in vrednosti ni vključila denarja. Prav
odsotnost koncepta denarja v njihovi delovni teoriji vrednosti je namreč klasikom onemogočila, da bi
osnovne kategorije mislili kot zgodovinsko in družbeno specifične, kar jih je vodilo k transhistorični
viziji proizvodnje, bogastva in dela v kapitalistični družbeni formaciji. Na drugi strani je Marx šele z
vpeljavo koncepta denarja kot specifične družbene forme bogastva in dela v kapitalistični družbi lahko
zajel družbene in zgodovinske specifike osnovnih kategorij in kapitalističnega proizvodnega načina.
KL JU Č N E B E S E DE : marksizem, politična ekonomija, abstraktno delo, denar, blago, vrednostna
forma, družbena forma.
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SAŠO FURLAN

* VALUE-FORM, ABSTRACT L ABOUR AND MONEY
In this article, I address the analysis of three basic categories of (the critique of ) political economy:
commodity, value and (abstract) labour. In particular, I analyze the difference between the classics
of political economy (especially Smith and Ricardo) and Marx when it comes to their respective
theoretical approaches to those categories. Referring to the reinterpretation of Marx’s critique of
political economy as developed in Postone’s Time, Labour, and Social Domination, I argue that one
of the key differences in dealing with categories such as commodity, value and labour is that the
classics, due to the deficiencies of their categorical analysis, necessarily grasp these categories in a
form of undifferentiated trans-historical notions, while Marx demonstrates that they are, on the
contrary, historically and socially specific categories limited to the capitalist social formation. My
thesis is that one of the fundamental inadequacies of classical political economy is the absence of the
concept of money in its labour theory of value. This absence is precisely what made it impossible for
the classics to comprehend the basic categories as historically and socially specific, leading them to
a trans-historical notion of production, wealth and labour in a capitalist social formation. On the
other hand, Marx was able to perceive the social and historical specificity of the basic categories and
the capitalist mode of production precisely because he introduced the concept of money as a specific
social form of wealth and labour in capitalist society.
KEY WORD S : Marxism, political economy, abstract labour, money, commodity, value form, social
form.
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JA N B AU D OU I N DE CO U RT E N AY


VPLIV JEZIKA NA SVETOVNI NAZOR IN NA
RAZPOLOŽENJE
Prispevek zajema tri predavanja, ki jih je imel poljski jezikoslovec Jan Baudouin de Courtenay v
Københavnu konec maja in v začetku junija 1923 na povabilo Komiteja Raska Ørsteda. Tematiko
je avtor takole orisal: »Tema, ki sem jo izbral, se deli na dva dela. V prvem delu bi se rad dotaknil
vpliva jezikovnega mišljenja na človeško mišljenje in na človeško občutenje z različnih strani na
splošno. Drugi del pa naj bi bil posvečen kar se da vsestranski osvetlitvi povezave, ki verjetno obstaja
med razlikovanjem slovničnih spolov ter svetovnim nazorom in razpoloženjem posameznikov, ki so
obremenjeni s to jezikovno izroditvijo.« Predavanja je vsebinsko razčlenil takole: I. Vpliv jezikovnega
mišljenja na splošno (§ 2–30): § 2–3 Vzajemni vpliv jezikovnega mišljenja in človeškega mišljenja
nasploh. Pomen jezika kot takega. Človeška megalomanija; § 4–5 Jezikovna različnost. Večjezičnost.
Materni jezik. Sovraštvo do narodov in spoštovanje narodov. Medsebojno preganjanje na osnovi
jezikovne različnosti; § 6 Jezikovni purizem in jezikovna ksenofobija; § 7 Učenje tujih jezikov;
§ 8 Sredstva spoštovanja stopnje izobrazbe in socialnega položaja; § 9 Različni slogi govorjenja
in pisanja; § 10–14 Jezikovno znanje. Svet kot slovar; § 15 Besedni fanatizem; § 16 Moč besede;
§ 17–18 Pravila in izjeme. Fleksija in aglutinacija. Homonimija in sinonimija. Umetni svetovni
jeziki; § 19 Kvantitativno mišljenje; § 20–28 Pisava, pisanje. Alfabetizem in analfabetizem. Vpliv
pisave na svetovni nazor in razpoloženje. Fonetično-akustična pisava in ideografija. Fonemografija.
Morfemografija. Monoprincipizem in poliprincipizem. Domače besede in izposojenke. Dar
razvozlavanja beročega. Zgodovinski način pisave. Vpliv jezika na skupine narodov in nacionalnosti.
Vzporednost in nevzporednost med pisnimi in glasovnimi vrstami. Zamenjevanje pojmov; § 29–30
Vpliv svojskosti danega jezika na njegovo obravnavo pri domačih slovničarjih. II. Različni jezikovni
spoli in njihova povezava s svetovnim nazorom in razpoloženjem zadevnih posameznikov in narodov
(§ 31–44): § 31–36 Dejstvo obstoja slovničnih spolov. Jeziki z razlikovanjem spolov in brezspolski
jeziki. S tega stališča različne skupine arioevropskega jezikovnega sveta. Spolski eksponenti pri
samostalnikih in pri besedah, ki jih določajo; § 37–40 Spoli treh vrst: (1) Seksualizacija človeškega
mišljenja; (2) Biološke razlike živega in neživega; (3) Sociološka postavitev moških oseb nasproti
vsemu preostalemu svetu. Samostalniki ženskega spola kot izpeljanke iz samostalnikov moškega
spola. Eva iz Adamovega rebra. Lastno gospodarstvo jezikovnega mišljenja. Skupni plesi; § 41–44
Velik vpliv obveznega spolskega označevanja na psiho. Obvezno navajanje barve las in vere v potnih
listih. Požidenje jezikovnega mišljenja. Predstava lastnine. Razlikovanje določnosti in nedoločnosti.
III. Povezava spolskega razlikovanja s svetovnim nazorom in razpoloženjem (§ 45–60): § 45–48
Medsebojni vpliv in medsebojna izmenjava med zunanjimi svetovi in človeško psiho. Literarna
dejavnost. Šale in besedne igre. Zakonodaja. Deset Božjih zapovedi. Institucije in časti. Čisto svetni
kodeksi in zakoniki. Enakopravnost pornografije. »Platonska ljubezen«. Seksualizirane substančne
predstave se medsebojno oplajajo. Jezik mitologije. Ustvarjalna moč na področju znanosti, literature,
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pesništva, umetnosti. Možganski erotizem; § 49–55 Beseda postane sila in telo. Jezikovno mišljenje
je ustvarilo mnoge bogove in obljudilo nacionalni Olimp. Bogovi in boginje. Etimološki miti. Zevs
kot božanski Don Juan. Stari hebrejski samec se ukloni arijskemu vplivu in se poroči. Čarovnice
in hudič. Srednjeveški krščanski fanatizem. Moške in ženske podobe / liki umetniških utelešenj;
§ 56–57 Predstava spola kot nadloga, kot mora, kot težke sanje. Beg pred skušnjavami. Puščave in
samotarska bivališča. Spokorniki in menihi. Samopremagovanje. Boj s seksualnimi skušnjavami in
halucinacijami. Erotična ljubezen do device Marije in Jezusa Kristusa. Potujoči vitezi. Immaculata
conceptio. Memento sexus! »Na začetku je bil spol«; § 58–60 Erotična monomanija. Fiziološko in
etično škodljivi umetniški izdelki. Deprivacija, degeneracija. Podobe iz sanj v budnem stanju. Erotična
blaznost. Erotično-religiozno-sadistična sla. Ecclesia militans. Arijska in semitska rasa. Blagoslov in
prekletstvo. Prijatelj in sovražnik. Spoznati sovražnika.
KL JU Č N E B E S E DE : Jan Baudouin de Courtenay, svetovni nazor, slovnični spol, jezikoslovje,
zgodovina, etnografija, mitologija, religija, politika, ksenofobija, seksizem.

JA N B AU D OU I N DE CO U RT E N AY

* THE INFLUENCE OF L ANGUAGE ON WORLD-VIEW
AND MOOD
The contribution includes three lectures delivered by Polish linguist Jan Baudouin de Courtenay in
Copenhagen at the end of May and the beginning of June 1923 at the invitation of the Rask Ørsted
Committee. The author delineated the topic as follows: “The chosen topic has two parts. In the first
part, I would like to touch upon the influence of linguistic cognition on human cognition and human
feelings from various aspects in general. The second part will focus on an all-round elucidation of the
connection that probably exists between grammatical gender distinction and the world-view and mood of
individuals burdened by this linguistic degeneration.” He sectioned the lectures thus: I. The Influence
of Linguistic Cognition in General (§ 2–30): § 2–3 Mutual influence of linguistic cognition and human
cognition in general. The significance of language as such. Human megalomania; § 4–5 Linguistic
diversity. Multilingualism. Mother tongue. Hate and respect for nations. Mutual persecution on the
basis of linguistic difference; § 6 Linguistic purism and linguistic xenophobia; § 7 Learning foreign
languages; § 8 The means of respecting the level of one’s education and one’s social position; § 9
Various styles of speaking and writing; § 10–14 Linguistic knowledge. The world as a dictionary;
§ 15 Verbal fanaticism; § 16 The power of the word; § 17–18 Rules and exceptions. Inflection and
agglutination. Homonymy and synonymy. Artificial world languages; § 19 Quantitative cognition;
§ 20–28 Script, writing. Literacy and illiteracy. The influence of script on one’s world-view and mood.
The phonetic-acoustic script and ideography. Phonemography. Morphemography. Monoprincipism
and poliprincipism. Domestic words and loan words. The reader’s gift of deciphering. Historical script.
The influence of language on the groups of nations and nationalities. Parallelism and non-parallelism
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between graphic and phonetic series. Mistaking of concepts; § 29–30 The influence of the peculiarity
of a given language on its treatment by domestic grammarians. II. Various Grammatical Genders and
Their Connection with the World-View and Mood of Respective Individuals and Nations (§ 31–44):
§ 31–36 The fact of the existence of grammatical genders. Languages with gender distinction and
genderless languages. In view of this, various groups of the Ario-European linguistic world. Gender
exponents in nouns and the words that determine them; § 37–40 Genders of three types: (1) The
sexualisation of human cognition; (2) Biological differences between the animate and the inanimate;
(3) The sociological comparison of male persons with the rest of the world. Female nouns as derivatives
from male nouns. Eve from Adam’s rib. Economy proper to linguistic cognition. Common dances;
§ 41–44 Powerful influence of obligatory gender marking on the psyche. Obligatory listing of hair
colour and religious belief in passports. Jewification of cognitive thought. The notion of property. The
distinction between definiteness and indefiniteness. III. The Connection of Gender Distinction with One’s
World-View and Mood (§ 45–60): § 45–48 Interaction and mutual exchange between external worlds
and the human psyche. Literary activity. Jokes and wordplay. Legislation. The Ten Commandments.
Institutions and dignities. Purely secular codices and codes. The equality of pornography. “Platonic
love”. Sexualised substantial ideas mutually fertilise each other. The language of mythology. Creative
power in the field of science, literature, poetry, art. Brain eroticism; § 49–55 The word became force
and body. Linguistic cognition created many gods and peopled the national Olympus. Gods and
goddesses. Etymological myths. Zeus as a divine Don Juan. An old Hebrew bachelor submits to
the Arian influence and gets married. Witches and the devil. Medieval Christian fanaticism. Male
and female images/characters of artistic embodiments; § 56–57 Perception of gender as a nuisance,
nightmare, heavy dream. Flight from temptation. Deserts and reclusive dwellings. Penitents and monks.
Mortification. The struggle with sexual temptations and hallucinations. Erotic love for the Virgin
Mary and Jesus Christ. Knights-errant. Immaculata conceptio. Memento sexus! “In the beginning was
gender”; § 58–60 Erotic monomania. Physiologically and ethically harmful products. Deprivation,
degeneration. Dream images in a waking state. Erotic frenzy. Erotic-religious-sadistic drive. Ecclesia
militans. Arian and Semitic races. A blessing and a curse. Friend and enemy. Know the enemy.
KEY WO RD S : Jan Baudouin de Courtenay, world-view, grammatical gender, linguistics, history,
ethnography, mythology, religion, politics, xenophobia, sexism.
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M A JA M U RN I K


ODER 57: Z AČETKI GLEDALIŠKIH INOVACIJ V
SPECIFIČNIH DRUŽBENOPOLITIČNIH RAZMERAH
Oder 57, alternativno gledališče, ki je začelo delovati leta 1957 in bilo ukinjeno leta 1964, je bilo
v osnovi literarno, na tekstu temelječe gledališče. To pomembno poglavje slovenske kulture pripada
prvemu valu eksperimentalnosti v slovenskem gledališču, ki je nastopil v drugi polovici petdesetih
in v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja. Gledališko eksperimentiranje se je nato nadaljevalo
konec šestdesetih let z ustanovitvijo Gledališča Pupilije Ferkeverk in nato v sedemdesetih z Glejem,
Pekarno in drugimi. Oder 57 tako stoji na začetku tega raziskovanja gledaliških izraznih sredstev, ki je
pomenilo premik z mrtve točke tedanjega gledališča v smeri modernizacije (pa tudi modernističnosti).
Primer Odra 57 tako kaže prve spremembe v razumevanju gledališkega medija na Slovenskem, saj
že stoji na obratu paradigme, znotraj katere je gledališče pojmovano kot avtonomno in ne kot zgolj
bolj ali manj uspešno sredstvo za prikaz literarnega dela. Če želimo na kompleksnejši način razumeti
sedanje slovensko gledališče in njegove tendence, se je treba zavedati pojavov ob obratu paradigme.
Oder 57 je zanimiv tudi zato, ker je uprizoril in generiral nastanek trinajstih kvalitetnih slovenskih
dram z modernističnimi potezami, ki pomenijo obračun s tedanjimi pretežno tradicionalnimi
usmeritvami, v žepu katerih se je v letih po drugi svetovni vojni znašla slovenska literatura. Te drame
so danes kanon slovenske povojne dramatike. Ne nazadnje pa delovanje in usoda Odra 57 kažeta
možnosti in nemožnosti kritičnega delovanja in mišljenja v tedanjem času na Slovenskem, ko so bile
razmere delno liberalizirane. Kažeta svojevrstno zmes politično-kulturno-umetniškega delovanja, kot
se je razvila v specifičnih družbenopolitičnih razmerah.
KL JU Č N E B E S E DE : slovenska povojna dramatika, alternativa, Oder 57, literarno, na tekstu
temelječe gledališče, eksperimentalno gledališče, avtonomnost, modernizem, liberalizem, cenzura.
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M A JA M U R N I K

* ODER 57 (STAGE 57): THE BEGINNINGS OF THEATRE
INNOVATION IN SPECIFIC SOCIO-POLITICAL
CONDITIONS
Oder 57, an alternative theatre founded in 1957 and shut down in 1964, was essentially a
literary, text-based theatre. This important chapter of Slovenian culture belongs to the first wave
of experimentalism in Slovenian theatre, which emerged in the second half of the 1950s and at
the beginning of the 1960s. Theatrical experimenting continued at the end of the 1960s with the
establishment of the Pupilija Ferkeverk Theatre and in the 1970s with Glej, Pekarna and others.
Oder 57 thus stands at the beginning of this exploration of theatrical means of expression, which
was a move out of the standstill of the theatre at the time in the direction of modernisation (and also
modernism). The case of Oder 57 thus indicated the first changes in the understanding of theatre in
Slovenia, for it was already based on the paradigm shift within which the theatre was conceived as
autonomous and not as a more or less successful means of representing a literary work. If we want to
understand contemporary Slovenian theatre and its tendencies in a more complex way, we have to be
aware of the phenomena at the paradigm shift.
Oder 57 is interesting also because it staged and enabled the creation of thirteen quality Slovenian
plays with modernistic characteristics which took on the predominantly traditional orientations at
the time in which Slovenian literature found itself in the years following WWII. Today, these plays
are the canon of Slovenian post-war drama. Last but not least, the operation and the fate of Oder 57
indicate the possibilities and the impossibilities of critical action and thought at that time in Slovenia
when the conditions were partially liberalised. They show a unique mixture of politico-culturalartistic action as it developed in specific socio-political circumstances.
KEY WO RD S : Slovenian post-war drama, alternative, Oder 57, literary, text-based theatre,
experimental theatre, autonomy, modernism, liberalism, censorship.
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T E A HVA L A ( ur. , p re v. p o govo r a n a o k ro gli mi z i )


KAJ JE OSTALO OD FEMINISTIČNE LEVICE?
Sodobni levičarski feminizem je politični odgovor na razmere, v katerih živimo, zato je naslov okrogle
mize – Kaj je ostalo od feministične levice? – provokativen. Ob njem se zastavljajo tri pomembna
vprašanja. Prvo je, kako zgodovinsko in politično sploh misliti pojugoslovanski prostor. V tem okviru
je izkušnjo jugoslovanskega feminizma pomembno umestiti v čas, obenem pa jo moramo, če nočemo,
da ostane zgolj zgodovinska kategorija, posodobiti. Znanje, ki izhaja iz te izkušnje, ta splet idej, se ne
prenaša le od starejših generacij na mlajše, temveč tudi v obratni smeri. Lahko nam pomaga odgovoriti
na vprašanje, kako preoblikovati (po)jugoslovanski feminizem v gibanje, ločeno od politik, ki nam jih
podtikajo s projektizacijo feminizma, njegovim menedžmentom in drugimi praksami, ki so feminizem
v tem prostoru že razdelile na aktivizem, teorijo, umetnost in druge feminizme oziroma feministične
načine vstopanja v javni prostor. Drugo vprašanje je, ali govorimo o feminizmu ali o feminizmih. Kateri
feminizmi so aktualni v pojugoslovanskem prostoru, kateri so pomembni za nas? Zadnje vprašanje pa
je, kaj feminizmu ponujajo sodobne levičarske politike in kako se feminizem sklicuje nanje.
KL JU Č N E B E S E DE : feminizem, levica, (po)jugoslovanski feminizem, revizionizem,
etnonacionalizem, vojna, Ženske v črnini, umetnost, teorija, aktivizem.

T E A HVA L A ( ed . , t r a n sl. )

* WHAT IS LEFT OF THE FEMINIST LEFT?
Contemporary leftist feminism is a political answer to the conditions which we live in, which is why
the title of the panel – What Is Left of the Feminist Left? – is provocative. It raises three important
questions. The first is how to even think historically and politically the post-Yugoslav space. In this
context, it is important to temporalize the experience of Yugoslav feminism, but if we do not want
it to remain a mere historical category, we have to contemporize it. The knowledge originating in
this experience, this web of ideas, is not transferred only from the older generations to the younger
ones, but also vice versa. It can help us answer the question of how to transform (post-)Yugoslav
feminism into a movement separated from politics imposed by the projectification of feminism,
its management and other practices that have already divided feminism in this space into activism,
theory, art and other feminisms or feminist ways of entering public space. The second question is
whether there is just one feminism or whether there are several. Which feminisms currently exist in
post-Yugoslav space and which are important for us? The last question is: What do leftist politics offer
feminism and how does feminism refer to them?
KEY WORD S : feminism, the Left, (post)Yugoslav feminism, revisionism, ethnonationalism, war,
Women in Black, art, theory, activism.
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AND RE J A D A M


MARXOVO POJMOVANJE ODTUJITVE
V eseju bom premislil Marxovo pojmovanje odtujitve. Pojem bom predstavil, vzpostavil, ga podvrgel kritiki
in ga poskušal obraniti. Trenutno se zdi, da je rezultat dvoumen. Občasno si bom pomagal s filmom Norma
Rae, ki ga je leta 1979 režiral Martin Ritt.
Čeprav se morda zdi, da je marksistično pojmovanje odtujenega dela logično slabo utemeljeno oziroma
»naturalistična napaka« – iz nekega stanja človeške narave pač ne moremo izpeljati moranja – in da je logično
morda tudi povsem res, da je lahko življenje v protislovnem sistemu za nekoga čisto sprejemljivo in nemara celo
boljše, je neizpodbitno dejstvo, da če je mogoče pokazati, da si takšno razmišljanje lahko privošči le peščica ljudi, in
še ti samo na račun vseh drugih, potem tovrsten sklep nima posebne teže. Sam ne vidim, kako bi lahko zanikali, da
je svet radikalno spremenjen in da je mogoče spremembo pripisati le kolektivnemu delovanju celotnega človeškega
rodu. In tudi ne vidim, kako bi zanikali, da je ta sprememba posledica zmožnosti človeka za kulturno, simbolno,
svobodno delovanje. Gledano s tega občega vidika, je človeku seveda mogoče pripisati generično naravo, in zdi se
preprosto pošteno, da plodove dela celotnega človeškega rodu uživajo posamezni konkretni ljudje, vendar ne le
nekateri, temveč vsi, in to v skladu z dogovori, ki bi jih morali zopet položiti na mizo.

KL JU Č N E B E S E D E : marksizem vs. liberalna politična filozofija, pojem odtujitve, odtujeno delo,
generično življenje, emancipacija, film Norma Rae (1979), naturalistična napaka, David Hume, G. E. Moore,
Karl Marx, Will Kymlicka.

AND RE J A D A M

* MARX ’S CONCEPTION OF ESTRANGEMENT
In this essay, I will consider Marx’s conception of estrangement. I will present, establish, criticise and try to
defend the concept. The result currently seems ambiguous. At times, I will make use of Norma Rae, a 1979 film
directed by Martin Ritt.
Although it might seem that the Marxist conception of estranged labour is logically unjustified or a “naturalistic
fallacy” – we cannot derive the ‘ought’ from a state of human nature – and although it might be logically true that
life in a contradictory system may be perfectly acceptable and perhaps even better for some, it is an incontestable
fact that if it can be shown that such reflection can be afforded only by a handful of people, and even this at
the expense of others, then such a conclusion has no special bearing. I cannot see how we could deny that the
world has radically changed and that the change can be ascribed only to a collective action of the entire human
race. And I also cannot see how we could deny that this change is a result of people’s ability to act culturally,
symbolically and freely. From this general point of view, humans can be ascribed a generic nature, and it simply
seems fair that the fruits of the labour of the entire human race be enjoyed by individual concrete people, all
people, not only some, according to agreements that should again be put on the table.
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K EY WO R D S: Marxism vs. liberal political philosophy of estrangement, estranged labour, generic life,
emancipation, Norma Rae (1979), naturalistic mistake, David Hume, G. E. Moore, Karl Marx, Will Kymlicka.

TAN JA Č E S E N


DRUŽBENA POGODBA IN ENAKOST MED LJUDMI
KOT TEMELJ SODOBNE SOCIALNE EVROPE
Jean-Jacques Rousseau je z idejo o družbeni pogodbi in enakosti med ljudmi pred 250 leti sprožil globoke
družbene premike, ki so privedli do francoske revolucije in omogočili več delavskih pravic, ne samo v bivših
socialističnih, ampak tudi v kapitalističnih državah. Enakopravnost je glavni ideal sodobne demokratične
združene Evrope. Vendar pa se neenakost med ljudmi doma in v svetu v zadnjem desetletju ponovno izrazito
povečuje. Evropa se danes vse bolj oddaljuje od svojih socialnih temeljev. Evropska komisija neenakost še
spodbuja z nehumanimi in neučinkovitimi ukrepi ter kaznuje tiste, ki krize niso zakrivili. Evropska integracija
je sedaj na razpotju in kriza se poglablja. Prava pot je ekonomska politika, ki je usmerjena v družbeni napredek,
tj. v gospodarsko rast in zaposlovanje ter družbeno odgovorno podjetništvo in ekonomijo, odgovorno do
ljudi in okolja.
KL JU Č N E B E S E DE : Jean-Jacques Rousseau, družbena pogodba, enakost, EU, družbeno in do okolja
odgovorno podjetništvo, družbeni napredek, socializem.

TAN JA Č E S E N

* SOCIAL CONTRACT AND THE EQUALITY OF PEOPLE AS
THE FOUNDATION OF CONTEMPORARY SOCIAL EUROPE
Jean-Jacques Rousseau and his ideas on the social contract and equality triggered a deep social
movement that led to the French Revolution and finally to the extension of labour rights, not only
in former socialist but also in capitalist countries. Equality has been the main ideal of the modern
democratic united Europe. However, in the last decades, inequality has again substantially increased all
over the world. Today, Europe is increasingly dissociating from its social foundations. The European
Commission even stimulates inequality with its inhuman and inefficient measures, punishing those
who have not caused the crisis. The European integration is now at the crossroads, while the crisis is
deepening. The proper way out is an economic policy oriented towards social progress – economic
growth and employment; the right way forward is social entrepreneurship and an economy responsible
towards people and the environment.
KEY WO RD S : Jean-Jacques Rousseau, social contract, equality, EU, social entrepreneurship, social
progress, socialism.
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CVE T KA HE D ŽE T TÓT H


PRAVICA DO UPORA − ETIČNI IMPERATIV
1. del: Antropologija uporništva
Članek podrobno analizira nazore Vekoslava Grmiča (1923−2005) do novejše zgodovine, še posebej v
obdobju druge svetovne vojne, in njegov zavzet in pozitiven odnos do uporništva, narodnoosvobodilnega
boja in partizanstva. Slovenski osvobodilni boj je bil povsem etično utemeljen in kot tak je pomenil
celo preroško poslanstvo v slovenski zgodovini. Zgodovina slovenskega naroda je zgodovina herojskega
uporništva, ki nam je pomagalo, da smo sploh preživeli.
Etika je po Grmiču spričevalo humanizma; odločitev za osvobodilni boj je bila etično dejanje, prežeto
s solidarnostjo in ljubeznijo do sočloveka. Grmič je tudi opozoril na slovenske katoliške duhovnike, ki
so sodelovali v NOB in bili celo v partizanih, kajti dojeli so, da organiziran boj proti okupatorju pomeni
samoobrambo slovenskega naroda v najbolj pravem pomenu besede. Ta boj je vključeval tudi prizadevanja za
socialne in siceršnje družbene spremembe.
Grmičeva antropologija uporništva vztraja pri človekovi osebni odgovornosti zase, za drugega in tudi za
razmere v svetu. Takšna odgovornost je zanj najvišje etično merilo. Prispevek tudi poudarja Grmičevo zavzetost
za živeto solidarnost, kajti evangelij sam zahteva solidarnost in je dejansko socialna karizma.
K LJUČNE BESED E : Vekoslav Grmič, uporništvo, etika, NOB, solidarnost, evangelij.

CVE T KA HE D ŽE T TÓT H

* THE RIGHT TO RESISTANCE – AN ETHICAL IMPERATIVE
Par t 1: The anthropology of rebellion
The article examines in detail the views of Vekoslav Grmič (1923−2005) on recent history, especially during WWII,
and his engaged and positive attitude towards rebellion, the National Liberation War and the partisan movement.
The Slovenian liberation struggle was fully ethically justified and as such was a prophetic mission in Slovenian
history. The history of the Slovenian nation is a history of heroic rebellion, which enabled our survival.
According to Grmič, ethics is an attestation of humanism; the decision for the liberation war was an ethical
act permeated with solidarity and love for fellow human being. Grmič also pointed out that some Slovenian
catholic priests cooperated in the National Liberation War and even joined the partisans, for they realised that an
organised struggle against enemy forces meant the self-defence of the Slovenian nation in the truest meaning of
the word. This struggle also aimed at social and other societal changes.
Grmič’s anthropology of rebellion insists on one’s responsibility for oneself, others and the conditions in the
world. For him, such responsibility is the greatest ethical criterion. The contribution also emphasises Grmič’s
advocating of lived solidarity, for the Gospel itself demands solidarity and is actually a social charisma.
KEY WO RDS: Vekoslav Grmič, rebellion, ethics, National Liberation War, solidarity, Gospel.
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NAVODIL A AVTO RJ EM

Prispevke in drugo korespondenco pošiljajte na naslov:
Uredništvo revije Borec, Publicistično društvo ZAK,
Einspielerjeva 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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