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Dušan Klinar
Neimenovani

Martin Gilens v knjigi Why Americans Hate 
Welfare predstavi svoje pojasnilo za poseben, 
vsaj tedaj ameriško-specifičen pojav sovražnega 
odnosa do socialne države in socialnih 
programov nasploh. Že iz podnaslova Race, 
Media, and the Politics of Antipoverty Policy lahko 
razberemo, da se predmeta raziskovanja loteva 
na nekoliko drugačen način, kot bi morda na 
začetku pričakovali.

Morda bi se pričakovalo, da bi zadevo 
razložili s pomočjo edinstvene ameriške 
ideologije, temelječe na ameriški zgodbi o uspehu 
in individualni odgovornosti vsakega zase. Toda 
stvar je nekoliko bolj zapletena. Ameriški ideal in  

odgovornost vsekakor 
prideta v poštev, ampak 
bolj v povezavi z 
drugimi faktorji kot pa 
sama zase.

V času pisanja te 
knjige je welfare ali po 
naše socialna pomoč bila 

v glavah ljudi povezana predvsem z manjšinami, 
najbolj pa z le eno izmed njih. In kot lahko 
sklepamo iz naslova, gre za črnsko manjšino. 
Tukaj ne gre za preprost rasizem, ampak bolj za 
stereotipno povezovanje ene človeške lastnosti, v 
tem primeru barve polti, z drugimi lastnostmi, ki 
so sicer z začetno lastnostjo nepovezane.

Kdor je bral Goffmanovo Stigmoto dokaj 
dobro pozna. Stigma, neka lastnost zaradi katere 
smo drugačni od večine, s seboj vedno potegne 
tudi druge, drobnejše male stigme. Gre v bistvu 
za kategorizacijo, predalčkanje tistih, o katerih 
nimamo podrobnejših podatkov.

In čisto slučajno je (bilo?) z lastnostjo 

temnejše kože povezanih kar nekaj stereotipov, 
kot na primer percepcija lenobe in neodgovornosti 
črncev, kar je v direktnem konfliktu z ameriškim 
pogledom na svet. Kot trdi večina, katerim je 
postavljeno vprašanje, se ne strinjajo s tem, da 
se denar, ki je bil vzet z davki porabi za pijačo, 
droge in lenarjenje. Welfare sistem je vsaj v 
preteklosti bil v splošnem precej povezan s to 
rasno manjšino, in ker je bila ta skupina videti 
kot grupa neodgovornih lenuhov, se je tovrstna 
percepcija prestavila tudi na prejemnike socialne 
pomoči kot celoto.

Kot pravi Gilens, takšen pogled na 
pripadnike črnske skupnosti izhaja še iz 
sužnjelastniškega sistema v ZDA, kjer se je ta 
percepcija ustvarila najprej v glavah njihovih 
gospodarjev in se kasneje razširila med širšo 
populacijo. Sužnjem se namreč običajno ni kaj 
dosti splačalo preveč naprezati. Kot pripadniki te 
degradirane skupine niso imeli pravic in tudi niso 
imeli izbire, če želijo delati ali ne. Za svoje delo 
seveda niso bili nagrajeni, v bistvu celo obratno. 

Pripadnost skupini  ne prinese zgolj očitnega. Lahko 
je kategorija, na podlagi katere so nam avtomatsko 
pripisane vse mogoče negativne lastnosti. Gilens 
poveže odnos med percepcijo afriških Američanov 
in negativnim odnosom do socialne države v ZDA.
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V kolikor so bili sužnji preveč pridni, so njihovi 
gospodarji ugotovili, da so zmožni več. Dvignila 
se je kvota in tista nova količina dela je postala 
standard.

Če se morda spomnite mojega prejšnjega 
prispevka z naslovom Interesi, potem boste vedeli, 
kaj je tukaj problem. Že v uvodnem stavku sem 
rekel, da je pomembno, da ima oseba interes, da 
dobro opravi nalogo, ki ji je bila dana. Interesi 
delodajalca in delojemalca se morajo skladati in 
to se v primeru ameriških sužnjev zagotovo ni 
zgodilo. Več kot minimalni napor se zanje ni 
splačal, ne v materialnem ali katerem koli drugem 
smislu.

Gilens svojo trditev potrdi z dejstvom, da 
intervjuvanci najbolj negativno vidijo socialne 
programe, ki so tradicionalno povezani s črnsko 
manjšino, kot so na primer boni za hrano ( food 
stamps). Negativna percepcija je značilna tudi 
za socialni sistem v splošnem; programi, ki so 
asociirani z drugimi manjšinami oz. skupinami, 
pa so videni v bolj pozitivni luči. Poleg tega 

Američani bolj podpirajo sisteme, ki omogočajo 
ljudem, da »se sami postavijo na noge«, kar ovrže 
morebitno tezo, da je sovražnost do sociale zgolj 
iz rasizma.

Medijski diskurz je, kar se tega problema 
tiče, zelo problematičen, sploh ko gre za diskurz 
razločevanja vrednih in nevrednih prejemnikov 
socialne pomoči, kjer gre za ločevanje, ki je 
pogosto popolnoma arbitrarno. Kako namreč 
določiš vnaprej, kdo bo svoj dobljen denar zapil 
in kdo ga bo pametno porabil? In kako dejansko 
to nadziraš, brez da bi posegel v praktično 
sveto vrednoto, ki jo imenujemo individualna 
svoboda? V praksi se zato zgodi, da se vredne in 
nevredne prejemnike ločuje na podlagi podobno 
arbitrarnih kriterijev, kot so izgled, rasa, velikost 
družine (večja družina stereotipno pomeni 
bolj neodgovorno obnašanje, posebej ko gre za 
manjšine) itn.

Razločevanje vrednih od nevrednih 
prejemnikov pomoči sicer spominja precej na 
nedavno dogajanje glede t.i. migrantske krize 

in ločitve na begunce, migrante, ekonomske 
migrante in verjetno še cel kup oznak.

Mediji reproducirajo stereotipno sliko 
različnih prejemnikov socialne pomoči. Gilens 
predstavi statistične podatke o tem, koliko 
slik črncev in koliko slik belcev je priloženih 
člankom, ki welfare obravnavajo bodisi pozitivno 
bodisi negativno. V člankih, ki temo obravnavajo 
z negativnega vidika (kakorkoli že to konkretno 
počnejo), prevladujejo slike temnopoltih, za 
pozitivne članke pa velja ravno obratno.

Morda sicer ne gre za nek popolnoma 
zavesten proces, ker je avtor v pogovorih z 
različnimi uredniki ugotovil, da so bili večinoma 
presenečeni, da so to razločitev naredili, ko jih je 
s tem soočil. Morda je bilo to presenečenje sicer 
vsaj deloma lažno, na drugi strani pa ta ugotovitev 
sugerira, da je reprodukcija te medijske slike v 
neki meri nezavedna.

Tu so problematične tudi razne javne 
politike, ki favorizirajo nižje davke in manj 
porabe v socialne namene, za oglaševalce katerih 
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je prikladno, če so prejemniki videni v čim bolj 
negativni luči.

Vseeno pa knjiga sporoča, da pripadniki 
ameriške družbe niso proti socialni porabi perse, 
ampak do le-te čutijo odpor zaradi percepcije 
neučinkovitosti in pogoste zlorabe. Nasprotovanje 
tudi naj ne bi temeljijo na preprostem rasizmu ali 
nasprotovanju državni intervenciji, ker je, kot 
sem že rekel, stvar nekoliko bolj zapletena.

Obravnavana knjiga

Gilens, Martin. 2000. Why Americans Hate 
Welfare: Race, Media, and the Politics of Antipoverty 
Policy.

Slika 1: Naslovnica obravnavane knjige
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Jasna Janež
Fantomi v možganih

Tokrat pišem o knjigi Phantoms in the Brain, 
napisala sta jo V. S. Ramachandran in 

Sandra Blakeslee. Predstaviti želim le nekaj zame 
zabavnejših ali osnovnih problemov iz knjige, ki 
bi vas lahko spodbudili k “preverjanju”. Nekaj 
stvari je na robu predstavljivega.

Življenje možganov

Svet je takšen, kot je, in večino časa smo 
ljudje z njim dokaj zadovoljni.  Zahvaliti se 
imamo stotero milijonov let trajajoči evoluciji, 
ki je postopoma, vendar v zadnjem času kar 
skokoma, poskusila urediti naše mentalno 
življenje. Možgani so v zadnjih tisočletjih rasli, 
se začeli manjšati ter ponovno rasti, pri čemer 

so primerljivo morali 
gostiti fevdalne kmete, 
absolutistične vladarje, 
lovce-nabiralce ter 
digitalne otroke. Glede 
na število možnih 
genskih okvar, bi bilo 
smešno trditi, da je vse 

omenjeno potekalo z jasno linijo napredka. In v 
tem je tudi štos. Možgani se nikoli niso prilagodili 
na nove načine življenja. Dokaj absurdno bi bilo 
trditi, da so se uspeli v par stoletjih reprogramirati 
za nove filozofije in nove načine življenja. Še 
vedno nas preganjajo in usmerjajo evolucijske 
travme, kakor tudi rešitve, ki so se porodile za 
potrebe drugega časa in povsem drugačnega 
okolja. Da možgani delujejo, je nuja. Da se nam 
svet zdi običajen, je priložnostna nuja. Kako bi 
vendar lahko izgledal drugače?

Phantoms in the Brain si pogleda nekatere od 
primerov, ko možgani enostavno popustijo ali 
pa delujejo precej drugače, kot bi pričakovali. 

Primeri možganov, katerih običajno vsakdanje 
življenje je za vse ostale skrajno bizarno. Nikoli 
se niso uspeli prilagodili na naša življenja. Smo 
pa mi postali zelo kreativni na prilagajanje okoli 
cerebralnih sposobnosti, naj bo za prekoračitev 
dosedanjih sposobnosti ali za izmik vsem 
situacijam, ki bi nas lahko opozorile, kako 
skrpano smo sestavljeni. Če predpostavimo, da 
je poznavanje človeka pomembno za poznavanje 
družbe, bi bilo gotovo zanimivo poznati kako 
deluje telo, ki človeka omogoča. Žal večina ljudi 
ni navdušena nad idejo, da smo si ljudje življenja 
oblikovali tako, da se lahko izognemo čemur 
koli, kar bi lahko prevprašalo našo racionalnost 
ali kar senilnost. Še vedno je v zraku prepričanje, 
da smo narejeni dovolj popolni.

Možgani so bizarni. Nahajamo v njih. Besedilo 
pred vami, je baje del možganov. Vi, svet, vse je del 
možganov. Kdo jih pozna bolje kot vi, mar ne? Pa 
vendar nas vselej znova preseneča, da je  samoumevna 
predstava sveta morda  preveč poenostavljena.

Slika 2: Dolge črte so vse vodoravne. 
Zavedanje ne odpravi iluzije.
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Pomagajte doktor, roka me hoče zadaviti

Zanimiv primer so ljudje z ločenimi 
možganskimi hemisferami, ponavadi zaradi 
kapi ali operacije raka na možganskem mostu. 
Živijo dokaj normalno življenje, le da se občasno 
razvijejo dokaj zanimive poteze. Takšen je primer 
ženske, ki pride k zdravniku in mu razloži, da jo 
leva roka vsake toliko z vso silo poskuša zadaviti. 
Ali pa recimo primer, kjer ena roka zapenja, druga 
pa odpenja suknjič in kjer se ena roka predvideno 
usloči v objem žene, medtem ko jo druga z vso 
silo udari. Gre za enega zabavnejših medicinskih 
primerov. Običajno možganom vlada močnejša 
od obeh polovic, a ker se povezava prekine, se 
začne druga polovica izražati samostojno. Večina 
centrov za informacije je sicer na obeh polovicah 
hkrati, vendar so evolucijsko novejši le na eni 
strani. Pojav ni splošno znan in raje kot skleniti, 
da je druga polovica možganov “malo po svoje”, 
se polovica s sposobnostjo govora odloči, da jo 
napada roka, ne oseba. V medicinski praksi gre 
sicer za enega bolje preučenih primerov, z dolgo 

zgodovino raziskovanja, saj so včasih s prerezom 
mostu blažili epileptične napade.

Boli me miza

Fantomski ud je pojav, pri katerem pacient 
izgubi ud, vendar ga lahko še vedno čuti ali 
celo vidi. Najpogosteje govorimo o občutenju 
bolečine, saj je dovolj neznosna, da ljudi prižene 
k zdravniku. Ljudje si podobne težave pogosto ne 
upajo zaupati okolici v strahu, da bodo označeni 
za nore. Sicer gre za vse bolje poznan pojav, vendar 
celo danes ni natanko moderno razlagati, da čutiš 
stvari “ki niso tam”. Hec je, da se fantomski ud 
lahko pojavi celo pri ljudeh, ki nikoli niso imeli 
uda, recimo zaradi genske kaprice. Gre za dokaj 
kompleksen pojav. V možganih imamo regije, na 
katerih nastane telesna samopodoba. Pri izgubi 
uda se običajno sosednja regija razraste na tisto 
“brez dela”. Izgubljeno dlan običajno preraste 
obraz, tako da v kolikor človeka zasrbi fantomska 
roka, se lahko popraska po obrazu in reši zagato. 
Priročna informacija, če nimaš roke, po kateri se 
lahko popraskaš in znebiš srbenja. Druga slika 

se običajno oblikuje v bližini štrclja. To rekoč, 
zabaven je primer moškega, ki čuti orgazem v 
stopalu. Genitalije se pri telesni samopodobi 
slučajno nahajajo ob stopalih. To ga je sila 
veselilo, orgazem je bil po njegovih besedah 
namreč močnejši, ker ga ni zamejevalo telo.

Nekoliko zabaven eksperiment sicer je, če 
daš pred udeleženca zaslon, tako da ne vidi svojega 
telesa na zaslonu pa telo lutke. Udeleženca in lutko 
hkrati dregaš, tako da dobi udeleženec občutek, 
da je lutka njegovo telo, četudi seveda ve, da gre 
za lutko. Po nekaj časa vzameš nož in drsiš vzdolž 
udov, mednožja ter vratu lutke. Udeleženec bo 
običajno postal precej živčen, četudi bo vedel, da 
gre le za lutko. Potem z nožem zabodeš lutko in 
udeleženec bo panično trznil. Eksperiment kaže, 
kako lahko ljudje preoblikujemo samopodobo 
tako, da kot prvo zaobjame naše telo, na katerega 
se recimo stalno privajamo skozi odraščanje. 
Kakor se mora ta samopodoba spreminjati skozi 
odraščanje, tako je lahko dokaj raztegljiva na 
povsem netelesne reči. Začutimo lahko recimo 
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bolečino plišastega medvedka, ki pade po tleh. 
Reči, da je meč podaljšek mečevalčeve roke, ni 
iz trte izvito.

Kako se sliši ploskati z eno roko

Eden zanimivejših medicinskih primerov 
izhaja iz okvare regij, ki so zadolžene za 
svetovnonazorne predstave in spreminjanje le 
teh. V kolikor center za spreminjanje predstav o 
samih sebi odpove, bo oseba postala nesposobna 
spremeniti podobo o svetu. Ne le da nove 
informacije nanjo ne bodo imele običajnega 
vpliva, pač pa bodo možgani vztrajno obnavljali 
staro podobo. Še več, pri tem bodo izredno 
nasilni, kot da si želijo sami sebi dokazati, da je 
vse v najlepšem redu. Če torej oseba doživi kap, 
po kateri ima omrtvelo roko, vendar je hkrati 
odpovedal center za spreminjanje samopodobe, 
bo okolici brez pomisleka zatrdila, da v nekem 
trenutku na poziv ploska. V kolikor ji naročiš, naj 
si zaveže vezalke, bo poskusila in po nekaj časa 
našla izgovor, da je danes prav posebno štorasta 
ali da je nekaj narobe z vezalkami. Vselej znova 

bo sprejela nalogo, da odnese nadevan pladenj, 
pri čemer ga bo vselej znova prijela tako, kot da 
ga namerava zgrabiti z obema rokama.

Zanimivo pri vsem tem je, da oseba 
dejansko prejme vse informacije, ki so se zgodile 
in se sploh ne zaveda, da sprejema nemogoče 
naloge. Obstaja poseben eksperiment, v katerem 
lahko tovrstni osebi za nekaj časa ponovno 
vzpostaviš sposobnost dojemanja sveta. Izkaže 
se, da je osebi naenkrat jasno, da je mrtva na 
eno roko in da se ji zdi povsem bizarno, da bi 
kadarkoli v preteklosti sprejemala naloge, ki so v 
neskladju s tem. Ne more ploskati in si zavezovati 
vezalk. Zanimivo opažanje je, da vse skupaj 
presunljivo spominja na multiplo osebnost, le 
da druga osebnost nikoli ni izražena, četudi je 
vselej prisotna. Po eksperimentu se bo oseba 
vrnila v stanje vztrajnega zanikanja, da ima 
onesposobljeno roko, povsem sposobna videti, 
kako živahno taisto roko uporablja.

There are 36 little bugs in the code,

36 little bugs.

Take one out, patch it around,

there are 86 little bugs in the code.

Torej, telo je še vedno misterija, če kaj, večja 
kot kadarkoli, vendar predstavlja napredek, da se 
sploh zavedamo, da se tam dogaja nekaj čudnega 
:). Knjiga izraža upanje, da se bomo nekega 
dne sposobni povsem dostojno spoprijeti tudi 
z navedenimi primeri. Sicer pa, kot omenjeno, 
zabavno branje, še veliko je primerov, ki ti v tej 
knjigi podrejo četrto steno :D

Slika 3: Znano delo slikarja René Magritte. 
Na sliki piše “To ni pipa“.
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Aljaž Božičko
Paradoks je resnica

Strah je svoboda!

Podrejanje je osvobajanje!

Kontradikcija je resnica!

To je realnost tega sveta.

Dobro poslušajte, prašiči v človeških 
oblačilih, in se podredite tej realnosti!

Kill la Kill

Že dolgo nisem slišal tako bogatega in za 
moje pojme izredno postmodernega izraza. 

Morda na hitro opišem okolje, v katerem se 
nahaja in zakaj me navdušuje. Izreče ga Kiryuin 
Satsuki, hči vodje megakorporacije, ki ima čez 99 
% svetovnega trga z oblačili. Njena mati varuje 

parazitska vlakna, ki so 
kickstartala evolucijo 
človeka le za to, da bi 
ga lahko par milijonov 
let kasneje požrla. Ta 
vlakna korporacija všije 
v vsa svoja oblačila, 
prebujena vlakna pa 

uporabniku podarijo nadnaravne sposobnosti. 
Hči torej ustanovi akademijo, katere namen 
se je boriti proti imperiju svoje matere, vendar 
se pretvarja, da je del njega. Z njenega stališča 
imajo te besede torej smisel. Njena strahovlada 
ponuja svobodo. Prav njena brutalna oblast nad 
akademijo osvobaja. Kar trdi je res, četudi ne 
ustreza realnosti dostopna opazovalcu. Zanjo je 
res. Ljudje okoli nje so le hrana za parazita, ki 
nimajo druge izbire, kot da se ji skozi surovo moč 
podredijo v boj. Ljudje so prašiči, ki se odevajo 
v podarjeno človeškost. Privilegij je biti hlapec, 
saj je več od klavne živine. Ljudje v tem svetu 
bodo ostali hrana, če ne spoznajo svoje bede in 
se uprejo spečemu gospodarju.

Hkrati so taiste besede neresnične s katerega 
koli drugega stališča. Niso res za opazovalce in 
udeležence njenega sistema, razen za zelo ozek 
krog ljudi, ki pozna njen načrt. Niso res za 
upornike, ki poskušajo sesuti njeno strahovlado. 
Niso res za njeno mati, ki je počaščena, da 
lahko služi organizmu mnogo imenitnejšemu 
od sebe. Besede so torej lahko privlačne, vendar 
so omejene na izredno ozko skupino ljudi, 
znotraj katere imajo pomen. Večina sledilcev ne 
razume njihovega pomena, medtem ko večina 
podložnikov sploh ni vrednih njene pozornosti, 
saj niso dovolj močni, da bi ji lahko služili vsaj 
kot laiki. Vlakna so dejstvo in znotraj tega dejstva 
tudi zanjo človek brez obleke ni nič drugega kot 
prašič, ki se nenadzorovan vse bolj prepušča svoji 
naravi. Ne bori se za ljudi. Bori se za prašiče.

Vendar pa je Satsuki oseba izredne moči tako 
v duhu kot v telesu, katere volja sama po sebi je 
dovolj, da zlomi človeka. Je oseba neprevprašljive 
čistosti. Trupla se je ne dotaknejo in tudi če je 
odgovorna zanje, niti za trenutek ne podvomi, da 

Ne živimo v logičnem svetu. Ok, do neke mere. 
Nekateri živijo zase, drugi za družino, tretji 
ljubezen, spoštujejo zakone, moralo … kdo bi vedel 
zakaj. Vendar resnica morda ni nujno nekaj, kar 
odkriješ, pač pa nekaj kar določiš ali sprejmeš.
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je upravičena v svojih dejanjih. To, kar počne ni 
dobro, pač pa nujno za preživetje človeštva. To 
ji ni opravičilo, pač pa le dejstvo. Prašič bo umrl 
tako ali drugače, v njegovem življenju ni pomena. 
Ob vsem navedenem je ravno to tista reč, ki 
me kot teoretika postmoderne privlači. Satsuki 
je popolna oblast. Njene besede zame niso na 
prvem mestu besede človeka ali prašiča, pač pa 
besede oblastnika. In to je izredno pomembno. 
Predstavljajte si, da bi vse omenjeno povedala 
kot le eden od prašičev, ki se slučajno zaveda 
svoje vloge. Prazne. Torej, imele bi pomen, lahko 
bi se pridružila uporniškemu gibanju, vendar 
njene besede bi bile prazne. Natančneje, bile 
bi praznejše. Izgubile bi na substanci. Ne bi jih 
podpirala surova moč nje kot izrekovalke. Kot 
oblastnica je sposobna določati realnost mnogim 
ljudem. Kot prašič je sposobna določati realnost 
le sebi in morda pripraviti še koga, da ji sledi. 
Verjetno ji ne bi. Razlog, da ji kdor koli sledi je 
prav dejstvo, da ima možnost upreti se dodeljeni 
usodi. Vlakna so oblastnik. Določajo realnost, 
vendar so hkrati parazit, saj realnost skrijejo. 

Poznavanje realnosti oz. moči vlaken bi lahko 
ogrozilo taisto moč. Ona je drug oblastnik, ki 
prav tako določa realnost, le da jo uporablja za 
boj proti vlaknom. Določa realnost. Organizira 
mase.

Za postmoderno teorijo skorajda ni čistejše 
pozicije. Na istem mestu se pojavijo resnica, laž 
in odločevalec. Ne gre se le za boj med tem, 
kaj je in kaj ni res, ki ga običajno spremljamo v 
vsakdanjem življenju. Tukaj je bil ta boj že zmagan. 
In Satsuki ga razodene. Resničnost njene izjave 
ni pomembna. Njen obstoj, kakor tudi njene 
besede, je kontradiktoren. Pomembno je, kdo bo 
določil resnico. Določa jo ona in njena resnica 
je kontradikcija. Resničnost je izbira. Izbira vodi 
v odločitev. Odločitev v določitev. Določa to, 
kar je. Kar obstaja. Kar je živo. Kar je dovolj 
močno, da je oblastno. Ni svet, ki ga podpiram. 
Oblast se običajno ne izraža na tako odprt način, 
ker je preveč tvegan. Zahteva ogromno moči. 
Mogoča je le zaradi absurdne razlike v moči med 
običajnim človekom in Satsuki. Ne le kot osebo, 

pač pa tudi skozi oblačila, katera si nadane. 
Lahko zanikaš njeno oblast. Ne moreš zanikati 
njene moči, ki bo odločila o tvojem življenju. Ta 
moč te bo prisilila, da njeno oblast sprejmeš ali 
pa umreš v zanikanju. Ona ima moč. Lahko bi 
izbrala drugače. Lahko bi služila vlaknom. Lahko 
bi ostala nevtralna in čakala konec sveta. Ona ima 
moč. Brez te moči ni natanko pomembno kaj si 
misli. Je zelo pomembno za razumevanje celotne 
realnosti sveta, kakršen bi lahko bil. Je povsem 
nepomembno za razumevanje sveta, kakršen je.

Skozi to opazovanje sem želel torej 
pokazati apel postmoderne teorije. Večina 
ostalih teorij se ukvarja s svetom, kakršen je. 
So običajna oblast. Poskušajo določiti stvari, kot 
so. Postmoderna teorija je kontradikcija. Tudi 
ona sama temelji na relativizmu. Ne prinaša 
gotovosti, prinaša vpogled. To ni dovolj. Za 
dosego ciljev potrebuješ jasnost. Potrebuješ 
oblast ali pa vsaj organizacijsko strukturo, ki 
bo brez oblasti sposobna organizirati množice. 
Oblast že obstaja. Ne govorim o vlaknih, pač 
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pa o mnogih centrih moči, ki se borijo za 
prevlado nad svetovnim, kontinentalnim ali še 
bolj lokalnim dogajanjem. Oblast določa resnico. 
Resnica je že zunaj. Če želimo svet spremeniti, 
potrebujemo moment kontradiktorne oblasti. 
Vsaka oblast deluje kontradiktorno, vendar se le 
redke razglasijo za kontradiktorno, saj običajno 
s tem razkrijejo svojo diaboličnost. Potrebujemo 
postmoderno. Potrebuješ uvid v delovanje moči, 
da se lahko postavi nova pozicija, ki se ne bo 
izkazala kot le ena od mnogih, ki se že borijo 
za moč. Potrebujemo nov model organiziranja 
moči, kakor seveda tudi idejo za kaj natanko bi 
želeli organizirati novo obliko moči, vendar tega 
seveda ne bomo našli v postmoderni.

Uporaba postmoderne teorije ni nekaj 
novega. Prakticira se že v najnovejših vojaških 
taktikah. Uporabljena je že v predsedniških 
kampanijah velesil. Uporabljena je v obvladovanju 
političnih občestev držav. Lahko bi rekli, da je 
skrajni čas, da moč postmoderne teorije začnemo 
uporabljati tudi mi. Sicer se nam zna zgoditi, 

ne le da ne bomo uspeli ustvariti nove pozicije 
moči, pač pa da bo obstoječa oblast tista, ki jo 
bo uporabila postmoderno za krepitev svoje 
moči. Nič neobičajnega zgodovinsko gledano, 
poražencem ukradeš tehnologijo, nacistom se 
je recimo zgodilo. Postmoderna ni več nekaj, 
kar bi lahko akademija sprejela ali zavrnila. 
Postmoderne prakse so nekaj, kar že pronica v 
naša življenja in vprašanje je samo, če se želimo 
vdati v ugodnejšo pozicijo in upati, da imamo v 
očeh nosilca moči vsaj pozicijo hlapca.

Video 1: Trailer Kill la Kill, ki vsebuje besede, na katerih 
temelji besedilo Paradoks je resnica.
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Moramo se pogovoriti 
o nekropolitiki Maks Valenčič

Kaj je skupno svobodi in oblasti? Lahko res trdimo, 
da je projekt liberalne družbe bolj demokratičen 
in manj avtoritaren? Kje je mesto politike in kakšno 
vlogo ima ekonomija v kapitalističnem realizmu. 
Zakaj obrat od biopolitičnega k nekropolitičnemu?

Spodnji zapis vsebuje obliko deltoida. Začetek 
in konec bosta seveda vsebovala določeno 

teoretsko zaledje, vendar je cilj vertikalne osi 
poglobitev, nekakšno gravitacijsko polje, v katero 
se bo potopila moja misel. Leva in desna stran 
pa vsebujeta trdni strukturi, zato sem pripravljen 
na horizontalno os vpeljati dva koncepta; in 
sicer idejo o negativni svobodi Isaiah Berlina 
in izredno stanje in suverena oblast Girorgia 
Agambna.

V današnjem globalnem času se zdi, da je 
prihodnost razpotegnjena do neskončnosti.

Nekatere alternativne ideje, ki so v 
preteklosti še imele veljavo in so s tem 

omogočale vzpostavitev 
socialnih antagonizmov 
in političnih 
sprememb, so danes 
ne le zadušene, ampak 
skoraj neobstoječe. Tej 
spremembi je sledila 

transformacija ideološkega reda, ki se sedaj ne več 
ukvarja s kontekstom, temveč je forma postala 
mesto njenega udejanjanja. Ideologija danes 
napačno prikazuje le samo sebe. Bolj resnična 
od same resničnosti črpa pomen, ki nevtralizira 
možnosti mobilizacije mnoštva in ustvarja prazno 

vrzel neskončnih možnosti znotraj zakoličenega 
horizonta idej. Najboljši prikaz za delovanje 
današnje postmoderne družbe je CT skener. 
Družbena hierarhija je določena, navpična raven 
ostaja nepremična. Ljudje, ki po njej potujejo, 
so pripravljeni podrediti svoje življenjske 
prakse, če seveda ustrezajo potencialnim 
pogojem družbene koristnosti in novih načinov 
učinkovitosti. Horizontalna os pa predstavlja 
množično partikularnost različnih oblik svobode 
kot območja, v katerem lahko človek deluje, ne 
da bi ga drugi ovirali. Sedanjost tako niha med 
njeno popolno praznino in hkratno preveliko 
nasičenostjo.

Ta proces repeticije je značilen za 
neoliberalni sistem, ki svojo nenehno proliferacijo 
vzporedno črpa z akumulacijo kapitala – z 
njegovo nenehno vzpostavitvijo in razrešitvijo 
dobrin. Neoliberalni proces je pod svoje okrilje 
prevzel države sveta; te mu sedaj služijo za njegovo 
administracijo in boljšo učinkovitost. S tem pa se 
niso zavezale le k ohranjanju konkurenčnosti na 

Slika 4
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trgu, temveč je politična oblast spremenila sam 
način vladanja. Neizbežno se je v tem procesu 
pojavila postfašistična državna struktura, ki 
je zavoljo ekonomske ekspanzije pripravljena 
v svoje delovanje vnesti rasistične sisteme 
klasifikacije in s tem rasializacijo družbe. Opisane 
spremembe pogojujejo zamenjavo analiznega 
aparata, ki nam neustavljivo kaže na znake 
prehoda iz biopolitične v nekropolitično ureditev 
brezkompromisne akumulacije kapitala. Slavni 
Foucaultov rek: »Omogoči živeti in pusti umreti« je 
potrebno zamenjati z modernejšo verzijo: »Pusti 
živeti in omogoči umreti«.

Ako želimo opredeliti postmoderno 
delovanje Zahodne Evrope, moramo začeti 
pri padcu Berlinskega zidu. Prejšnja ideološka 
ločnica med obema blokoma, med demokracijo 
in avtoritarnim režimom, med kapitalizmom in 
komunizmom, je preko lastne politične polarizacije 
omogočala večplastnost, večdimenzionalnost 
sveta. Sesutje komunističnega bloka in divja 
privatizacija vseh dobrin na Vzhodu, je 

kapitalizmu dala zgodovinsko mesto, iz katerega 
bo postmoderna družba črpala svojo celoto. 
Umetna ločnica na Vzhod in Zahod zdaj ni bila 
več veljavna, ponudila pa se je druga možnost, 
možnost performativnega izbrisa zgodovine 
Zahoda, ki bo ne le pozabil svojo lastno 
kolonialno in suvereno preteklost, ampak sebe 
prikazoval kot prazni označevalec, ki lastno 
podobo zanika, jo predstavlja kot preseženo in ne 
več obstoječo. Biti pretekli tako vzpostavi proces 
pozabe, ki transformira Zahodne kolonialne in 
moderne hegemone prakse režimov moči (ki 
delujejo na način izredno agresivnih procesov 
akumulacije kapitala) in jih s tem naredi zanje 
nepristojne.

11. september 2001 je na izprijen način 
vzpostavil ne le duh terorizma, temveč 
tudi neomejeno in dokončno proliferacijo 
neoliberalnega ekonomskega sistema. Ti 
kontingenci so sledile tudi ostale suverene 
države, ki so spremenile svoje delovanje 
nacionalnih držav in v tem procesu postale vojne 

države. Lastno suverenost jim je uspelo ohraniti z 
zgodovinsko historizacijo kolonialnega prava, kar 
jim sedaj daje možnost (ravno možnost ne biti, 
daje nekomu možnost biti) delovanja na način 
izključevanja, zamejevanja in nadzora zavoljo 
neprestane sprostitve in hkratne akumulacije 
kapitala. V novi obliki vladnosti družbe nadzora 
nismo le udeleženi v prehodu iz disciplinskega 
načina oblasti, na zasuk poudarka k nadzoru in 
varnosti. Z novo paradigmatsko ureditvijo se 
spreminja tudi sam občutek za prostor. Zdajšnji 
svetovni red se ne več ukvarja s postavljanjem 
meja, ampak jih s procesom zooning out spreminja v 
teritorije, v katerih se izvaja taboriščna oblast. Na 
tem mestu družbeni red zaniha od biopolitične 
ureditve populacije v nekropolitično izvajanje 
suverene volje nad vključenimi, ki so z vključitvijo 
že izključeni. Nekrokapitalizem proizvaja nova in 
nova sveta življenja in jih pretvori iz subjektov v 
Homo Sacre.

Sveto življenje se v suvereni izjemi zakona 
uporabi na izjemni primer z neuporabo, z 
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odmikom od njega; tako homo sacer pripada Bogu 
v obliki nezmožnosti žrtvovanja in je vključen v 
skupnost v obliki zmožnosti biti ubit. Življenje, 
ki se ga ne da žrtvovati, a se ga kljub temu sme 
ubiti, je sveto življenje.

Težavo, ki jo pravniki ne želijo razrešiti, je 
meja, na kateri se vzpostavlja ločnica med pravno 
določenimi zakoni in med možnostjo njihove 
popolne suspenzije, z vzpostavitvijo izrednega 
stanja v državi. Nova paradigmatska ureditev 
je ustoličila vojno državo in njeno možnost 
izvajanja suverene oblasti. Zakoni sedaj delujejo 
po principu možnosti, za svoje priznanje ne 
potrebujejo izvajanja, temveč se v sami možnosti 
uporabe nad določenimi življenji, ohranjajo kot 
legitimni.

Čista forma zakona je prazna forma odnosa; 
a prazna forma odnosa ni več zakon, temveč 
področje nerazločljivo med zakonom in življenjem 
ali izrednim stanjem. Suverena oblast se veže 
direktno na corpus, na fizično telo posameznika. 
Pravice pridobljene z državljanstvom, so določene 

z možnostjo biti odvzete, človeško življenje pa s 
tem tvega lasten izbris, umiranje življenja in s 
tem političnega subjekta. Osebe izven topološke 
ureditve zakona, postanejo zreducirane na golo 
življenje, brez vseh pravic in možnosti upravljanja 
z lastno identiteto.

Tovrstno delovanje privede do tega, da sta 
suveren in homo sacer simetrični figuri na obeh 
skrajnih mejah ureditve, ki imata enako strukturo 
in sta korelata v smislu, da je suveren tisti, glede 
katerega so vsi ljudje potencialno homines sacri, 
in homo sacer je tisti, do katerega so vsi ljudje 
potencialno suvereni.

Današnja matrica, ki omogoča delovanje 
nekrokapitalizma, torej upravljanja z življenjem in 
smrtjo posameznikov, privede do tega, da zakon 
sam postane nerazločljiv od življenja, življenje pa 
se samo spremeni v zakon. Na tej točki se golo 
življenje in forma zakona vzajemno izničita in 
preideta v novo dimenzijo – normo rasializirane 
družbene ureditve.

Polje taborišča je novi politični prostor 

izvajanja norme, ali natančneje rečeno, norma 
je povzročila novo konfiguracijo prostora, ki 
sedaj prehaja iz določitve meja v označevanje 
ozemlja. Bistvo nove ureditve je v materializaciji 

Slika 5
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izrednega stanja in posledično stvaritvi prostora, 
v katerem golo življenje in norma stopita na prag 
nerazločljivosti in se spojita v svoji virtualnosti. 
Taborišče kot delokalizirajoča dislokacija je skrita 
matrica politike v kateri živimo, ki se jo moramo 
naučiti prepoznati v vseh njenih metamorfozah, 
od prehodnih con naših letališč do določenih 
periferij naših mest. To je četrti neločljivi element, 
ki se je pridružil in pretrgal staro trojico država – 
narod – rojstvo – ozemlje.

Ljudstvo zato v resnici ni enoten subjekt, 
temveč dialektično nihanje med dvema 
nasprotnima poloma: po eni strani množica 
ljudstvo kot celostno politično telo, po drugi 
strani podmnožica ljudstvo kot fragmentarno 
mnoštvo potrebnih in izključenih teles. Tam 
vključitev, ki zatrjuje, da je brez preostankov, 
tu vključitev, ki zase ve, da nima upanja. Po eni 
strani totalna država vključenih in suverenih 
državljanov, po drugi izobčenje – ali taborišče 
nesrečnikov, zatiranih, premaganih.

Nekropolitični projekt si želi prikazati 

ljudstvo kot homogeno celoto, brez njenih razpok. 
V tem je tudi paradoks moderne demokracije, 
ki s podeljevanjem svoboščin, privilegijev in 
državljanskih pravic ne izniči svetega življenja, 
marveč ga samo razlije in razprši v vsako 
posamično telo.

Življenje se zdaj deli na tri dele – na živo, 
mrtvo in inertno.

Še vedno pa to ne zadošča za celosten opis 
posameznikovega življenja v nekrokapitalizmu. 
Potrebna je nova diada; na eni strani je prazna 
forma zakona sposobna manipulirati s svojo 
uporabo, na drugem polu pa smo soočeni s 
praznostjo ideologije, ki v sebi ne več vsebuje 
politične komponente. Političnost vsiljuje z 
njenim mankom, saj je mesto ideologije prešlo iz 
konteksta na raven forme. Celotna mobilizacija 
liberalnih diskurzov za potrebe prevladujočega 
zahodnega ideološkega toka pa je zaznamovala 
analiza, ki se je osredinila na ideološko potentnost 
generične substance liberalizma, tj. na samo 
svobodo.

Tako je britansko-latvijski liberalni teoretik 
Isaiah Berlin v petdesetih letih prejšnjega 
stoletja artikuliral dve konceptualizaciji svobode; 
opredelil ju je kot negativno in pozitivno. 
Negativna svoboda omogoča posamezniku 
svobodo od zunanjih intervencij, medtem ko 
je pozitivna svoboda zmožnost udejanjanja 
svobode preko svoje lastne volje. Torej dve 
maksimi, ki sledita tej misli liberalnih teoretikov, 
bi bili: individualna svoboda posameznika ne 
rabi odgovarjati družbi za svoja dejanja, dokler 
njegova dejanja ne pridejo v navzkriž z negativno 
svobodo ostalih posameznikov. Ko pa se ta dejanja 
prevesijo v predsodke napram interesu drugih, 
postane individuum sam odgovoren in mora biti 
podrejen družbeni ali pravni odgovornosti.

Torej bistvo negativne svobode je izmikanje 
nekomu ali nečemu, tj. instanci, ki posega na 
območje posameznikove avtonomije, in ki 
skuša nad njim vzpostaviti oblast – se pravi kot 
izmikanje raznovrstnim despotizmom. Berlin 
je torej razumel, da pozitivna konceptualizacija 
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svobode omogoči oblasti vmešavanje v subjekt, 
v svoji analizi pa je spregledal polje negativne 
konceptualizacije svobode. Pustil jo je v dozdevni 
ideološki negotovosti, ki je subjektu dozdevno 
omogočala, da se oblast vanj ne vtika.

Razvoj liberalizma pa je vladnost iznašel 
ravno v točki depolitizacije družbe, torej v njeni 
apolitični fragmentaciji posameznih življenj, 
ki jih sedaj ne več druži neka skupna politična 
entiteta ali razred, marveč so sami med seboj 
mediatizirani le preko menjave na trgu.

Po letu 2001, ko je neoliberalni red postal 
zares globalen, se je tudi zamenjalo mesto 
baze (infrastrukture) in nadzidave. Če sledimo 
staremu načinu opredelitve vladnosti, je bila 
vedno politična oblast tista, ki je v svoji nadzidavi 
vplivala na infrastrukturo družbe in njeno bazo. 
V neoliberalnem redu pa država konstituira 
infrastrukturo, medtem ko je ekonomija 
strukturno organizirana kot čisti ideološki 
diskurz – in je dejansko nadzidava.

Liberalna miselnost zreducira politiko na 

administrativno vlogo vladanja in s tem omogoči 
spojitev liberalne ideje (negativne) svobode 
in ekonomske ekspanzije. Priča smo čistemu 
transferju, inherentnemu sodelovanju med 
infrastrukturo/bazo in območjem nadzidave. 

Torej, v prvem svetu tako zelo cenjeni 
koncept pluralizma, ki vsebuje stopnjo negativne 
svobode in priznava dejstvo, da je človeških 
ciljev več, deluje pod okriljem nadosebne 
družbenopolitične ureditve. Slednja temelji na 
načelih pozitivne svobode (svobode za nekaj) in 
znotraj katere so vsa načela negativne svobode 
podvržena ne le logikam kapitala, temveč tudi 
epistemološkim logikam kozmopolitskega 
središča kapitalizma, tj. prvega sveta.

Če torej domnevamo, da so bila Berlinova 
opažanja uporabljena pri postmoderni 
reorganizaciji kapitalizma, vidimo, da je na 
začetku tisočletja prišlo do eksplicitne združitve 
obeh konceptov svobode. Načela negativne 
svobode so bila aplicirana pod pokroviteljstvom 
osvoboditve posameznika izpod jarma kolektiva 

(družbe kot politične kategorije, države kot 
proizvajalke družbe), medtem ko so bila načela 
pozitivne svobode aplicirana v tolikšni meri, 
da sta se kapitalistična država in logika kapitala 
izenačili z ohranitvijo hierarhije izkoriščanja, 
ki je zdaj dobila priložnost, da deluje kot 
infrastruktura osvoboditve. To kapitalizmu 
omogoči, da politiko omeji na administrativno 
umetnost upravljanja s hegemonijo, medtem ko 
je ideologija oropana svoje povezave s politiko 
in organizirana tako, da postane instrument 
vsiljevanja univerzaliziranega pomena 
napredka, ki omogoča nenehno perpetuiranje 
epistemološkega evropocentričnega privilegija in 
geopolitične središčnosti prvega sveta.

Liberalizem je s pomočjo depolitizacije 
ideologije določil eno samo partikularno 
različico svobode znotraj določenega horizonta. 
Družba ni le izgubila lastno političnost, vendar 
je v tem procesu omogočila, da se vladnost izvaja 
direktno skozi njo samo.

Kot je ta proces opisal Santiago Lopez Petit, 
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smo priča »želatinizaciji družbe«. Ideologija, ki 
je prevladovala v 70-ih, je priznavala dejansko 
materialnost družbe; sama je bila dojeta kot 
nujna lažna zavest, ki se vključi v družbeno 
predstavo realnosti, samo da lahko upraviči 
proces kapitalizma in njegovega delovanja trga. 
Sedanja ideologija ta proces zasmehuje, potisne 
ga stran kot preseženo, staro znanje. Materialnost 
ideologije je danes vzeta v performativno 
reprezentacijo realnosti, v kateri je materialnost 
ponovno vrnjena v obličje imaginarnega.

Nekoč trdna tla so še dopuščala možnost 
kritične intervencije, v procesu »želatinizacije« 
pa se je teren razmnožil in tako sam odstranil 
možnost skupne kritične refleksije »realnih« 
razmerij. Občutek o transparentnosti družbe, 
je potrebno zamenjati. »Želatinasta« osnova 
spreminja dogajanje v motno in nerazumljivo.

Globalni kapitalizem pod svoje okrilje ne 
le sprejema življenje in smrt, ampak se v svojem 
habitusu poigrava z inertnim doživljanjem 
zaprtega kapitalističnega sveta. Ali če parafraziram 

Jacquesa Derridaja, bi lahko dejali, da je naše 
življenje življenje sanj, ki jih preganja ideja 
zgodovine in preteklosti. V relaciji z ideološkim 
duhom, ne ustvarimo nobene druge interakcije, 
ki bi se ločevala od srečanja s samim seboj. Kar 
si predstavljamo kot preteklost je samo ideja, ki je 
sedaj prisotna. Svet ni več zgrajen na zgodovini. 
Vrženi izven sveta prejšnje materialnosti, smo 
izgubili direkten dostop do lastne prezence. Nova 
podoba sveta nam narekuje tempo, ki določa 
izkušnjo realnosti preko njene komodifikacije, v 
relaciji z njenimi blagi. Stvari narejene s pomočjo 
človeka, so postale samostojne in samosvoje. 
Ohranjanje povezave s preteklostjo in kulturo 
jim uspe le na način njene uzurpacije. Človeški 
subjekt je izgubljen, ko se poveže s »čudnimi« 
blagi, ki nam vzamejo možnost dostopanja do 
lastne preteklosti. Blag sam je rezultat vsakršne 
pretenzije subjekta, da bi ga interpretiral. Ni več 
transcendence, samo še krepitev znaka. Znak je 
sedaj na 4. ravni.

Ne zmožnost skupnega, ampak najti način Slika 6
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ponovne priboritve in politizacije dogodkov vodi 
v proces popolne objektivacije posameznikov. 
Podoba objekta je tako privlačna, da ljudje smatrajo 
človeško življenje kot oviro. Antinomija realnosti 
se predstavlja v obliki fetiša – nadnaravne moči 
blaga, ki sili posameznika v opustitev življenja 
in novih fantazem o objektu. Postmoderna 
družba je privedla do skrajnega paradoksa. Če 
želi divja ekonomska globalizacija še naprej 
delovati, morajo nacionalne oblasti posegati 
po vedno bolj skrajnih oblikah suverenosti, še 
posebej v primerih perifernih ali pol perifernih 
držav. Edini način vladanja ne vsebuje zunanjih 
intervencij, ampak svojo dominanco oblikuje 
znotraj nacionalnega konteksta, s krepitvijo 
turbofašističnih oblik vladnosti, zapiranja meja, 
privatne zlorabe nasilja, teritorializacije družbe, 
verskega fundamentalizma, nacionalizma in vseh 
drugih cool praks ekskluzivnosti. Ideologija danes 
deluje na najbolj atavističen možen način.

Kulturna obsesija demokratičnih 
množic z zlikavci, gangsterji in katastrofami je 

Baudrillard videl kot možnost Drugosti znotraj 
zapolnjene sedanjosti. Zaradi prenasičenosti 
informacij, borznih špekulacij in kod algoritma, 
je posameznikov Jaz nenehno zmeden, preveč 
na udaru, da bi sploh lahko vzpostavil lastno 
identiteto. Namesto tega je postal »želatinast«, 
neke vrste hibrid, ki ni le podvržen lastni 
eksternalizaciji možganov s pomočjo tehnologije, 
marveč je v tem procesu izgubil tudi lastno 
esenco. Esenca je v tem primeru prignana do 
neskončne raznolikosti, ki se veže na človekovo 
življenje ravno toliko, kolikor je potrebno, da ga 
izloči in narediti za golo, čisto, nemočno telo, ki 
ga lahko najhitreje ubije.

V tem kontekstu bi lahko dejali, da je Jaz 
viden kot izmuzljivo občudovanje in nova vrsta 
obsesije množic z bilo kakšno obliko sistemske 
motnje, željo po estetizaciji življenja znotraj 
kapitalističnega realizma, na način njegove 
okrasitve.

Danes ne gre več za spreminjanje sveta, 
ampak za njegovo radikalizacijo.

Osnovno bazo mojega razmišljanja črpam 
iz dela Marine Gržinić in Šefika Tatlića.
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Izpit
Na voljo so še zadnji roki za popravo letošnjega 

izpita pri predmetu Špegel: Das Ü Magazin.

Kandidati naj
na mail

spegel.magazin@spegel.si
ali številko

051-316-663
pošlejo željo po sodelovanju.

Izpit nima posebej določeno, na katero 
temo naj kandidat piše, dokler je pri tem 

družbenokritičen ali humoren. Preferenčne 
teme so sicer, seksizem, osebnost, 

ideologija, feminizen ali obravnava del.

Vsem želimo veliko uspeha pri pisanju. 
Pomembna je pot, ne ocena, vsaj dokler 
tam ne stoji nekdo, ki poskrbi drugače.
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