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Cilj knjige, kot sama to kar nekajkrat 
poudari, ni predstaviti novega odkritja 

ali teorije, ki bi rekontekstualizirala področje 
subkultur, ampak z bolj pedagoškim 
pristopom prikazati družboslovno teoretsko 
misel ameriških in angleških subkulturnih 
teorij 20. in 21. stoletja. 

Prvi del knjige je namenjen zgodovinski 
umestitvi teorije subkultur, avtorica pa 
začetek njenega preučevanja umesti znotraj 
Čikaške šole. Sploh prvi sociološki oddelek 
neke univerze na svetu – ustanovljen leta 
1892 –, je poskušal definirati nova družbena 

razmerja, ki so nastala v času množične 
industrializacije in urbanizacije; ameriška 
mesta so tisti čas – spomnimo se na »roaring 
20s« – začela dobivati uveljavljeni videz 
metropole. Pretekle homogene agrarne 
skupnosti so bile preobražene v heterogeno 
urbano prebivalstvo, raziskovalci Čikaške 
šole pa so poskušali pojasniti vznik novih 
specifik življenjskega sloga, značilnega za 
urbano okolje. Pojem urbanosti je tako 
sestavni element pri nastanku subkultur, 
saj se je znotraj mestnega okolja prvič 
začelo sistematično preučevati življenjski 
stil določenih skupin bodisi mladostnikov, 

migrantov, tolp in ostalih. Še posebej je 
raziskovalce zanimalo deviantno vedenje 
mladih in način, kako ta skupinski odziv 
pripomore k rešitvi družbenega neravnovesja. 
Tako se je ena od prvih opredelitev subkultur 
navezovala na kolektivno reševanje težav, 
s katerimi se srečujejo pripadniki skupin, 
njihovo sobivanje pa so raziskovalci že 
začeli povezovati z glasbo, prostim časom in 
kreacijo skupne identitete. 

Hkrati se v začetni uporabi pojma 
subkulture že pojavljati dve dimenziji. Za 
prvo je značilna prehodnost: subkultura je le 
faza v odraščanju, skozi katero posameznik 
lahko vstopi in jo čez čas tudi zapusti, a ta 
ostane za potrebe in interese naslednjih 
generacij. Za drugo pa subkultura označuje 
skupek vrednot in akterjev, ki te vrednote 
živijo. Kot zapiše avtorica, se je v subkulturni 
teoriji ta dvojnost ohranila vse do danes.

Maks Valenčič

V tokratni recenziji knjige V vrtincu subkultur bomo obravnavati 
eklektičnost misli subkulturnih teoretikov, ki jih je ukrotila in 
k nam privedla Jasna Babić.

Prikazen subkultur
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Na tej osnovi se je vzpostavil Center 
za sodobne kulturne študije na Univerzi v 
Birminghamu, znan kot CCCS. V nasprotju 
s Čikaško šolo, ki se je oprla na empirično 
sociološko analizo posameznih predelov mest, 
so britanski teoretiki poskušali bolj natančno 
zapopasti pomen samih subkulturnih praks 
in določiti kaj točno definira skupino za 
subkulturno. Da bi to dosegli, so analize 
deviantnega vedenja prestavili iz specifičnih 
mestnih con na bolj splošen teoretski 
okvir. Subkulture so začeli povezovati s 
fenomenom delavskega razreda, ključna tema 
raziskovanja, pa je postala razredna struktura. 
CCCS-ja tako ne več zanima le deviatnost 
določenih skupin; zanje postanejo subkulture 
cone upora mlade generacije proti hegemoniji 
dominantne kulture. Te tako postanejo 
izraz in rešitev krize razreda; kar ne morejo 
razrešiti na strukturni, lahko razrešijo na 
simbolni ravni, stil pa postane ključni element 

medsebojnega prepoznanja in uporniške 
drže. Te spremembe so značilne za povojno 
obdobje britanskega delavskega razreda, svoj 
vrh pa dosežejo v 70s, z vznikom punka.

Avtorica omeni, da je obdobje 

Birminghamskih raziskovalcev označeno 
kot zlato obdobje subkulturne teorije; kako 
spektakularno je delovalo preučevanje 
takratnih mladinskih praks, pa nam pove 
naslednja definicija: »pripadniki subkultur so 
označeni kot semiotski gverilski bojevniki, 
ki s pomočjo brkljanja, konstrukcije in 
rekontekstualizacije stila vsakodnevno motijo 
dominantne kode.«  

To je bila zgodovina teorije subkultur, 
saj mora ta, če se želi obdržati, prestati 
postmoderno dobo, ki povsem premakne in 
zasuka njene temelje. Na tej točki recenzije 
ne bomo več sledili linearni perspektivi 
subkulturne teorije, saj bi bilo to tudi 
praktično nemogoče. Kot nam nakazuje 
formulacija enega izmed poglavij knjige – 
razpoke v temeljih –, je subkulturna teorija v 
90h letih morala prestrukturirati svoj odnos 
do objekta spoznanja; delila pa se je na dve 
teoretski liniji, ki sta dejavni tudi danes. 

Slika 4: Tea D. Strazicic
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Prva prikazujejo popolno divergenco 
od pretekle teorije subkultur. Nova smer 
postsubkulturnih študij razume predhodna 
dognanja kot zamrznjena v času, nadaljnji 
razvoj subkulturnih praks, pa je do te stopnje 
spremenjen, da sam koncept subkulture, po 
njihovem mnenju ne deluje več ustrezno. Ne 
le da novi teoretiki ne zmorejo pojasniti novih 
družbenih praks preko stilnega uporništva – 
ta je v devetdesetih le še simulaker podob 
ujetih v reklame –, celo najbolj značilni 
označevalci razreda, etnične pripadnosti 
in spola postajajo v družbi razpršenih in 
pretočnih odnosov vedno manj pomembni. 
Sinonim za ta prehod je vznik rave kulture, 
ki je pod eno streho, ali bolje rečeno, 
zapuščeno industrijsko tovarno spravila maso 
izjemno raznolikih ljudi. Vsaj za tisti čas na 
plesišču so se zdele generacijske, strukturne, 
nacionalne ali spolne razlike povsem 
nepomembne. Postsubkulturne študije tako 

iščejo nadomestne koncepte, ki bi pojasnili 
identiteto sodobnega, postmodernega 
posameznika; zanj so značilne večkratne, 
kratkotrajne, površinske interakcije, ki 
sovpadajo skupaj s tokom možnosti. Način, 
kako se teoretiki odzovejo na te spremembe 
pa je, da vpeljejo nove, nadomestne koncepte 
pojmu subkultura, med katerimi se znajdejo 
neoplemena, scene, življenjski stili in drugi. 

Subkulture tako niso več dojete kot 
uniformne samozadostne skupine, temveč 
široke, razpršene in oblikovno mešane. 

Druga, najmlajša generacija subkulturnih 
raziskovalcev pa zagovarja teoretsko smer 
simbolnega interakcionizma. Ti zavrnejo 
posplošeno kopičenje mnogih konceptov, 
ki jih poskušajo vpeljati postsubkulturni 
teoretiki, saj menijo, da tovrstna praksa 
raziskovanja ne pripomore k razumevanju 
novih subkulturnih oblik, ampak te še 

dodatno mistificira. Ključna točka razkola 
med tema dvema teoretskima linijama, je 
vprašanje subkulturniške identitete. Kjer 
prvi pod vplivom postmoderne začno 
jemati identiteto subkulturnika kot le eno 
od možnosti izbire, kot le prehodno prakso 
povezano z življenjskim stilom in vplivom 
potrošniške družbe; drugi bolj temeljito 
konceptualizirajo posamezne elemente le te – 
posameznik je namreč kljub svoji avtonomiji 
odvisen od družbe, razumevanje tega, pa 
odpre vprašanje o odnosu med sebstvom 
in identiteto. Znotraj sebstva poteka naše 
samodefiniranje, identiteta pa pride do izraza 
v interakcijah z drugimi. Subkulturni načini 
povezovanja tako niso le neobvezujoče, 
slučajne interakcije, ampak je medsebojno 
sobivanje povezano še s kreacijo skupnih 
pomenov, značilnih idej in predmetov …

Simbolni interakcionisti tako razumejo 
subkulture kot spreminjajoče se entitete, 
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relativno difuzne družbene mreže interakcij, 
preko katerih si posamezniki delijo identitete, 
značilne pomene okoli idej, praks in 
predmetov ter občutek marginaliziranosti ali 
uporniški odnos do konvencionalne družbe. 
Babić afirmira misel teoretikov najmlajše 
generacije, saj meni, da ti bolj natančno 
umeščajo neko skupino kot subkulturno, 
predvsem pa določajo omejitve, ki so se v 
definiciji postsubkulturnih študij razvodenele. 
Če želimo še vedno govoriti o subkulturni 
izkušnji in subkulturni udeleženosti, je to 
mogoče le na način, da izvedemo analizo 
odnosa med subkulturo in drugimi, to 
razlikovanje pa nam ponovno omogoča 
obuditi – do nedavnega že izgubljeno – 
uporniško držo, ki jo subkulture gojijo do 
večinske družbe. 

Avtoričin optimizem nad teorijo 
simbolnih interakcionistov je upravičen; 
subkulturna teorija –  če se želi obdržati – 

potrebuje celosten teoretski okvir, ki omogoča 
pojasnjevanje medsebojnih interakcij iz zelo 
različnih področij. Kar pa vzbuja skrb je 
način, kako knjiga predstavi njihovo teorijo 
na dejanskih primerih. Žal jasna in koncizna 
definicija ne postreže z ničemer novim, če ni 
pripravljena argumentirati svojih ugotovitev 
preko družbenih fenomenov značilnih za 
danes in zdaj. Ta gesta v bralcu vzbudi skrb, 
da novi teoretski okvir manj pojasnjuje kot 
le onemogoči dostop do novih družbenih 
vozlišč, ki so iz nejasnega razloga izpuščena. 
Ko imamo na primer v knjigi možnost 
preskočiti na virtualno raven, avtorica raje 
definira »sea punk« kot le bizaren trend, o 
»vaporwave-u« pa ne slišimo ničesar. Podobno 
je pri pripisovanju uporništva in transgresije 
različnim subkulturam; te so ponovno vrnjene 
nazaj h kulturnim artefaktom prejšnjega 
stoletja, do omembe desničarskega uporništva 
na spletnih portalih pa je še dolga pot. Veliko 

lažje bi bilo brati knjigo, ki delujejo kot da 
govori nam, generaciji milenijcev in ne kakšni 
generaciji pred nami. Težko je govoriti danes 
o subkulturah, brez da bi namenili vsaj delne 
pozornosti digitalni tehnologiji in internetu.
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Geometrija resnice
Aljaž Božičko

Preden smo izdelali celotem model klitorisa smo naredili popis 
celotnega človeškega genoma. Kartirali smo površje sveta, 
delamo na osončju, vendar še vedno ne razumemo kako deluje 
človeška misel. Si lahko obetamo kaj več od božično obarvane 
karte možganov?

Načeloma se še zdaleč ne čutim 
sposobnega obravnavati tako presunljive 

možnost, kot bi bil celovit popis geometričnih 
razsežnosti in predvsem določitve osnovnih 
zakonitosti v skladu s katerimi bi delovala 
resnica. Tega sem se že večkrat lotil, vendar 
mi vselej nekaj umanjka. Kljub temu sem v 
zadnjem času prišel do nekaterih uvidov, 
ki mi sicer resda ne omogočajo zapopasti 
prvotnega namena gematognoze, vendar ga 
vsaj nekoliko osvetlijo z novimi pojmi. To 
besedilo je posledica mojega navdušenja in 
želje po premišljanju možnosti, da bi razumeli 
dinamiko med različnimi resnicami in si 

bili sposobni predstavljati kakšne so njihove 
razsežnosti in zakonitosti. Kot omenjeno 
je zaenkrat poskus neuspešen, vendar sila 
navdušujoč, tudi če tako ostane. Načeloma 
me možnost neuspeha ne obremenjuje, saj 
tudi brez njega prinašajo uvidi določene 
spoznavne privilegije, ki me že sami po sebi 
navdajajo z upanjem po širjenju razumevanja.

Resnica kot položaj
Ena najnovejših idej je razumeti 

vprašanje resnice kot vprašanje položaja. 
Kot vselej temeljim na ideji absolutov. 
Običajno se obremenjujemo z vprašanjem 
“kaj je DEJANSKO res”, česar se lahko 
skozi absolute razbremenimo, saj resnica v 
precejšnji meri postane stvar izbire. Vendar 
za vsak absolut vselej obstaja vsaj ena resnica, 
ki ni stvar izbire. To je tista resnica, ki absolut 
določa.

Arbitrarnost resnice
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ima neverjetno veliko plasti, recimo “Bog se 
ni izrekel, kdo se je izrekel v imenu boga?”, 

“Zakaj se izrekati v imenu boga, če ni 
mrtev?” ipd.
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Če imamo torej dva nepovezana absoluta 
in vsak poseduje resnico, potem je klasična 
tehnika določiti resničnost skozi moč. 
Katerikoli od absolutov bo iz kateregakoli 
razloga zmagal, bo “resničnejši”. Vendar izbira 
je dejansko arbitrarna in precej pogojena iz 
slučaja okolja v katerem se absoluta nahajata. 
Recimo da prepoznamo njuno arbitrarnost 
in sklepamo, da bi oba lahko bila resnična 
in da oba sta tako 100% resnična in 0% 
resnična, torej sta povsem resnična in povsem 
neresnična. Njuna resničnost je odvisna od 
tega, v katerem položaju se nahajamo. Vendar 
dejansko ne potrebujemo našega položaja, 
saj lahko predpostavimo, da absoluta kot 
vsi sta že zavedna. Označimo ju z absolut A 
in absolut B. V položaju A bo torej resnica 
A povsem resnična in resnica B povsem 
neresnična. Vendar bo v položaju B resnica 
B povsem resnična in resnica A povsem 
neresnična. Sedaj za hip prepoznajmo, da sta 

sicer oba absoluta zaklenjena (kanibalizirana) 
v lasten položaj, vendar smo mi sposobni 
prepoznati oba. Če bomo torej želeli določiti 
resničnost, bo to stvar dokaj arbitrarne izbire, 
vendar v končni instanci se bo naša izbira 
pretvorila v izbiro položaja. Nemogoče je, da 
bi izbrali le položaj B in zagovarjali A, saj B 
zanika A ter obratno. Podobno kot za nas je 
situacija toliko težavnejša za absoluta A in B, 
ki za razliko od nas nimata izbire. Sedaj naj 
opozorim, da smo tudi mi absolut, s tem pa 
podrejeni podobnim pravilom, le da v relaciji 
na lastno resnico, v kateri smo utemeljeni.

Resnica temelječa na prepričanju
Nekaj podobnega srečamo v verskih 

vojnah, kjer imata protestantska in katoliška 
stran vsaka svoje argumente, vendar sta 
konec dneva izpostavljeni dejstvu, da bi za 
opustitev rivalstva morala ena od strani biti 
poražena ali popustiti drugi. Ker obe trdita, 

da posedujeta resnico in sta jo pripravljeni ter 
sposobni braniti, se lahko vprašamo “Kdo pa 
ima dejansko prav?”. Vprašanje je nesmiselno, 
saj govorimo o dveh očitno delujočih 
resnicah, nepripravljenih popustiti. Če je 
temu tako, potem je vprašanje pravilnosti 
vprašanje pozicije, bodisi zaradi izbire, bodisi 
zaradi rojstva, je pa toliko bolj očitno, kolikor 
bolj teritorialni in pogret je spopad med 
udeleženima.

Morda bi se želel kdo opreti na možnost, 
da katera od strani pa vendarle poseduje 
“pravo” resnico, vendar tudi v tem primeru 
je očitno slednjo dovolj težko določiti, da 
uhaja milijonom ali kar milijardam ljudi, 
medtem ko govorimo o nečem, kar naj bi 
bilo v vsej svoji resničnosti očitno vsakemu 
posamezniku, kakor hitro mu resnica postane 
dostopna. Dejstvo torej ostaja, da je za nas 
edina smiselna reprezentacija celotnega 
dogajanja tista, ki predstavi vse sodelujoče 
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resnice, s čimer pridemo tudi do vprašanja, če 
večina interakcij med njimi ob pomanjkanju 
refleksije ne izvira prav iz očitnosti položaja, 
torej popolne pragmatičnosti obstoja, ki pa je 
primerljiv vsem udeleženim.

Poskus z verjetnostmi
Na podoben način se lahko gremo 

naslednji poskus. Za hrbtom premešajte med 
rokama eno kroglico. Sedaj nekomu ponudite, 
da ugotovi, v kateri roki imate kroglico. Če 
oseba sklane, da je kroglica v eni od rok, 
potem je povprečna vrednost za vsako roko 
50%. To pomeni, da se kroglica s 50% nahaja v 
eni ali drugi roki. Vendar kroglica se dejansko 
ne nahaja v obeh rokah s 50% obstojem, pač 
pa se nahaja lahko le v vsaki z 0% in 100%, 
kot omenjeno je 50% le povprečna vrednost 
teh dveh načinov obstoja. Vendar to dejansko 
velja le za zunanjega opazovalca, ne pa za 
tistega, ki poskus izvaja, kajti on v vsakem 

trenutku ve, da se kroglica nahaja v točno 
določeni roki s 100% in drugi z 0%.

To je razlika med običajnim poskusom 
razumevanja sveta in idejo, da tam dejansko 
obstaja resnica, torej nekdo ali nekaj, kar 
določa “pravilnost naših domnev”. Naše 
ugibanje naj bi privedlo do razkritja, torej do 

tega, da npr. skozi eksperimente ugotovimo 
kje se kroglica dejansko nahaja. Naslednja 
težava je možnost, da smo v svojem 
raziskovanju zavedeni. Recimo da ste nagajivi 
in kroglico vmes zamenjate z neko drugo 
kroglico. Še vedno bo torej v eni izmed rok 
kroglica, vendar ne “tista” kroglica, kar bo 
še vedno privedlo do pravilne ugotovitve o 
obstoju neke kroglice, vendar zmotne v tem, 
katero kroglico bi bilo dejansko potrebno 
določiti.

Smiselno se je vprašati, če je znotraj 
razumljivega pričakovati, da bo oseba s katero 
izvajate poskus opazila razliko, saj je vesolje 
samointuitivno, vendar je odgovor seveda 
ne. Za klasično razumevanje sveta tega ne 
enostavno ne bi smelo biti, vsaj ne za tako 
vsakdanji pojav, kot je določanje “istosti” 
iz trenutka v trenutek. To je enostavno 
nedopustno za znanstveno predstavo sveta. 
Recimo, da gledate drevo in pomežiknete 
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ne premikajo okoli jedra atoma, pač pa se 
pojavljajo znotraj polja pojavnih možnosti.
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(načeloma niti to ni potrebno, vendar koristi 
za simboliko). Kakor hitro pomežiknete, za 
hip prekinete kontakt z drevesom in prav 
možno je, da se pred vami ne nahaja več isto 
drevo, pravzaprav se zagotovo ne nahaja pred 
vami isto drevo (prostor-čas). To med drugimi 
pomeni, da so vsi poskusi, ki so se zgodili 
pred pomežikom izgubili relevantnost, saj ne 
morete preveriti, če je predmet obravnave isti. 
Drugače povedano, za nekoga, ki si vsaj obeta 
neizpodbitnost je to neobvladljiva težava. Za 
nadaljevanje bi potreboval neverjetno mero 
ali nevednosti ali ignorance ali cinizma, 
slabih oblik pragmatičnosti skratka.

Nazaj na kroglico. Predstavljajte si 
nenaden dvig težavnosti, če se izkaže, da 
je dejanska kroglica nekje v sobi namesto 
nekje v dveh precej prostorsko omejenih 
dlaneh. Kaj če ste kroglico pogoltnili? Ste 
jo res pustili vsaj v sobi? Morda ste jo vmes 
razbili in je torej še vedno kroglica? Kaj če 

ste se zlagali, da je kroglica v roki napačna? 
Nenadoma se odpre svet dvomov, ki naredi 
določanje “resnice” skorajda neizvedljivo, 
kakor je bilo nakazano že z drevesom. To 
je torej primerljivo zapletu v relativizem kot 
dvomu v vse.

Edini položaj, ki ja za kroglic povsem 
absoluten, torej poseduje brezpogojno 100% 
vrednost, je kroglica sama, vendar je kot taka 
nedostopna vsem udeleženim razen sebi, saj 
si slednji lahko le oblikujejo predstavo o njej, 
nimajo pa dostopa do nje same. Predstava 
pa seveda ne more poustvariti pozicije, sicer 
bi postala to kar predstavlja. Če govorimo 
torej o kroglici, bi bilo to ekvivalentno 
materializaciji taiste kroglice v vaše možgane, 
četudi nisem prepričan, če bi to dejansko 
pomagalo pri razumevanju kroglice glede 
na predpostavljeno strukturo možganov. Ko 
torej govorimo o 100%, vendar ne o kroglici 
sami po sebi, dejansko govorimo o predstavah, 

medtem ko je resničnost kroglice na katero 
se predstave nanašajo vselej 0%. To ponazori 
trditev, da vsak absolut hkrati obstaja (njegova 
pozicija), ne obstaja (ne njegova pozicija) in 
potencialno obstaja (potencialne pozicije 
nezaklenjenega absoluta).

Izključujoča in vključujoča narava 
pozicij

Še en izvor iz vprašanja pozicije je 
vprašanje sposobnosti določitve pozicije. 
V kolikor ste absolut zgrajen iz absolutov, 
potem dejansko ne morete dojeti zunanjih 
absolutov drugače kot skozi predstave o njih, 
torej skozi dele sebe. To je tudi glavna težava, 
zakaj se nam lastna pozicija običajno zdi tako 
prepričljiva, saj dejansko ne more vsebovati 
mnoštva pozicij, ki nas absolutno izpodbijajo, 
torej vseh pozicij “v katerih nismo”, saj nam 
je znana le tista “v kateri smo”, kar je tudi 
meja našega spoznanja. Skozi spreminjanje 
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vsebin se lahko prilagajamo na nedostopno 
okolje, vendar nam to dejansko ne omogoča 
vpogleda vanj, pač pa le zasilno prilagajanje, 
v kolikor smo seveda nanj pripravljeni. 
Ponovno torej pridemo do neizogibnosti, 
da smo pogojevani s pozicijo in da je največ 
kar smo sposobni storiti glede okolice (razen 
morebitnega vpliva nanjo) je izdelava kart, 
torej poskus kartiranja sveta okoli nas, 
pri čemer se moramo vselej zavedati, da 
karta ni svet katerega naj bi predstavljala. 
Opozorim naj seveda, da smo kompleksni 
absoluti, sestavljeni iz absolutov, tako da nam 
drugačnost ni nedostopna, vendar je še vedno 
nedosegljiva. Podobno kot podatek v katerem 
mestu se nahajaš ni identičen v kateri hiši 
se nahajaš, podobno velja tudi obratno, da 
hiša ni na isti poziciji kot mesto, tudi kadar 
je del njega. Skozi eno ni mogoče razumeti 
drugega. Mesto nam ne pove skoraj ničesar 
o hiši in hiša nam ne pove skoraj ničesar o 

mestu. Tisti “skoraj” je natanko toliko, kolikor 
resnice se prenese in kolikor pomena ima 
eno za drugo. Hiša je za mesto pomembna 
z določeno spremenljivo vrednostjo in mesto 
je za hišo pomembno okolje. Vsak absolut je 
torej nedostopen v svoji poziciji celo znotraj 
nas, vendar skozi nas pomemben del naše 
predstave o preostanku sebe. Strogo gledano 
to ni potrebno pojmovati kot del sebe, saj 
je bolj “v navezi”, vendar je to povezano s 
predstavo treh jazov, ki se zdi dokaj umestna 
pri razumevanju celovitosti “nas” torej naše 
zavesti.

Energija kot podlaga resnice
Precej časa sem posvetil razmerju med 

absolutom in energijo. Težava se je pojavljala 
predvsem na dveh področjih. Čustva in 
povezave.

Čustva so bila težava, ker so očitno 
delujejo skozi nekaj, kar ni absolut, vendar 

kljub temu mora predstavljati dobršno mero 
vsebin zavesti. Prav tako sem absolute 
pojasnjeval kot akterje, ki se borijo za 
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nekaj in to nekaj je dokaj razpoznavno 
primerljivo temu, čemur rečemo energija. 
Precej pomembno je, da si zagotovijo stalen 
dostop do nje, s čimer si lahko utrjujejo 
položaj in se izogibajo situacijam, v katerih so 
premagani in tvegajo izgon ali uničenje. Za 
teorijo z ambicijo biti vsaj enkrat sposobna 
pojasniti vse (prepoznati vsako pozicijo), je 
obstoj nečesa, kot je vseprisotna energija, sila 
težavno. Energija namreč ne nosi resnice, s 
čimer jo je nemogoče prepoznati. Prepoznava 
je bolj stvar “razlike med samopodobami”, 
torej uporabimo absolute za popis dogajanja, 
ti pa ponovno temeljijo na izmuzljivi 
energiji. Drugače povedano, odpade edini 
zanesljiv instrument preučevanja česarkoli 
(samoreferenčnost).

Povezave so težavne, ker so nedokazljive 
in neovrgljive. Absoluti očitno sodelujejo. 
Očitno obstajajo razmerja med njimi. Očitno 
mora obstajati komunikacija. Gre se torej 

za esencialni del geometrije resnice. Vendar 
očitno povezav ni mogoče locirati. Recimo, 
da med absolutom A in B obstaja relacija. 
Za določitev te relacije uporabimo C, to je 
absolut, kar pomeni, da med A, B in C obstaja 
relacija, tako da med C in A postavimo absolut 
D in med C in B absolut E, kar pomeni, da 
med A in D, D in C, C in E ter E in B obstaja 
relacija, nakar lahko ta proces ponavljamo 
v neskončnost, kar je precej več kot je naša 
zavest sposobna vsebovati. Če se torej med 
A in B ne nahaja absolut, kaj se nahaja med 
njima?

Do morebitnega odgovora sem 
pravzaprav prišel skozi Einsteinov E=mc2. 
Stvar je v tem, da predpostavljamo svet 
izven zavesti, s čimer se trudimo pojasniti 
dinamičnost in spremenljivost, torej koliko je 
imamo, kaj jo sestavlja in kako jo sestavlja. 
Za ta del izven dometa stroge gematognoze 
se običajno oprem na prirejeno naravoslovno 

predstavo delcev kot absolutov, torej 
samozavedajoče se materije (malenkost 
sproščen pojem “zavedanja”). Za predstavo je 
načeloma nezdružljiva s teorijo gematognoze, 
vendar opravi svojo nalogo in precej olajša 
razumevanje dogajanja ob pomanjkanju 
boljše teorije. Njena glavna težava je, da je 
inherentno nesposobna vsebovati vas (vašo 
pozicijo), torej temelj gematognoze, kar se 
zdi dokaj pomembno. Deluje torej tako, da se 
gematognoza aplicira na naravoslovje, nakar 
se naravoslovje aplicira na gematognozo, 
vendar je naravoslovje prešibko za povratek 
v prvo pozicijo, celo v povsem relativizirani 
obliki.

Vendar pa dejansko težave inherentne 
gematognozi najdemo tudi v naravoslovju, ker 
omenjena enačba ponuja rešite, torej kakšen 
je odnos med energijo in materijo. Odgovor 
je, odnosa ni. Kar enačba predpostavi je, da 
je materija dejansko predvsem posebna oblika 
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energije. Torej “masa” * “svetlobna hitrost” 
* “svetlobna hitrost” je enako “energija”, 
obratno je energija sposobna pretvorbe v 
materijo. Natančneje, enačba ima obliko 
tridimenzionalnega objekta, ploščatega 
prostora upognjenega samega vase (maso 
določa upognjenost prostora skozi gravitone). 
Še natančneje, gre za izjemno obsežne ujete 
paketke energije, ki se kljub stalnemu gibanju 
stalno krči sama vase in se s tem ohranja na 
mestu. To pa je precej presunljiva možnost, 
kajti če imata atom in absolut določeno 
možnost reprezentacije istega, potem to 
pomeni tudi, da ja absolut referenčno precej 
kompleksen skupek energije. To bi bilo 
fascinantno.

S to predpostavko še vedno nikakor ne 
bi šlo zamenjati energije kot jo razumemo 
običajno in npr. atoma, vendar v kolikor je 
atom dejansko oblika energije z zanimivimi 
lastnostmi kot posledica kompleksnosti skozi 

gostoto in specializiranost energije v prostoru 
za ohranjanje forme, potem dejansko gre za 
odnose med oblikami energije. To pomeni 
dvoje. Kar je res za absolute je referenčno 
na kar je res za energijo. Ne enako, nikakor 
enako, je pa referenčno. Eno je mogoče 
izpeljati iz drugega, ne gre za nujno logično 
ločena pojma. To sprosti neverjetno količino 
inherentnega pritiska znotraj gematognoze, 
saj če lahko raziskujemo vsaj “skozi” absolute, 
lahko poskusimo razumeti energijo, saj 
energije ne moremo raziskovati “z” absoluti. 
Torej, nujni so, vendar kar se logike tiče 
niso nič več kot pragmatična dogma, kar je 
težavno za raziskovanje.

Druga reč je razumevanje narave 
absoluta. Kakor naj bi bil absolut referenčen 
za energijo, tako naj bi bila energija 
referenčna za absolut. Pojavi se torej potreba, 
da kar je ugotovljeno za energijo, mora biti 
ugotovljeno za absolut, torej če bi ugotovili 

značilnost energije, ki je del absoluta, vendar 
značilnost sama ne bi bila del absoluta, bi se 
pojavil problem. To ponovno ne pomeni, da 
govorimo o 1:1, vendar če vnesemo razliko 
med energija kot genotip in lastnost kot 
fenotip, tudi če se fenotip izgubi, se mora 
genotip ohraniti. Če torej absolut razpade, 
se mora fenotip energije obnoviti v stanje 
primerljivo izhodiščnemu, v kolikor se 
genotip ni vmes spremenil.

Vse omenjeno je seveda v zgodnjih 
fazah raziskovanja, vendar že samo s tem 
obeta, da bi v primeru uspešne uvedbe enot 
in standardov, kakorkoli površnih, bilo 
mogoče narediti kaj tako nepredstavljivega, 
kot je izmeriti/izračunati misel. Prav tako 
obeta, da bi bilo mogoče razpoznati relacije 
med absoluti izven absoluta, kar je predpogoj 
za geometrijo resnice izven posamičnih 
pozicij, torej izven meja gematognoze, kar 
pa skozi predpostavko zunanjega pomeni, 
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da bi bilo mogoče povezati dva do sedaj 
nepovezljiva svetova, svet materije in svet 
zavesti. Seveda bi se razumevanje obeh vmes 
precej spremenilo, vendar kar se trenutno 
obeta je skrajno fascinantno :). Kaj takega kot 
je gotovost, je zaradi lastnosti gematognoze  
seveda nedosegljivo ali celo dalj kot 
kadarkoli, vendar le za nezaklenjene absolute. 
Drugače povedano, ne bi vam bilo potrebno 
ugibati kaj/kako atom razmišlja. Izračunali 
bi na podlagi razumevanja samih sebe. Če 
bi se teorija dovolj razvila, bi ga pa lahko 
kar povprašali ali se z njim pomenkovali, 
primerljivo kot to lahko počnete z mačkami. 
Potrebujete predvsem formo komunikacije in 
dva subjekta (vas in atom).
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1. Kapitalistični realizem

Kar Mark Fisher definira s pojmom tega 
poglavja, se v dobršni meri sklada s 

konceptom postmodernizma, kot ga razume 
Fredric Jameson. Razlika je predvsem v 
tem, da je čas Jamesonove teoretizacije 
postmodernizma – začenši v 80h –, še v 
sebi vseboval možnost politične inovacije 
in predpostavke o alternativi, ki bi zmogla 
preseči ujetost v sistemsko logiko poznega 
kapitalizma. Kapitalistični realizem tudi ni 
originalen termin, saj se ga je uporabljalo 
tudi v prejšnjem stoletju, a vedno bolj kot 

parodijo na socialni realizem. Današnja 
raba pa razume termin kot vseobsegajoč, 
celo brezmejen označevalec, ki definira našo 
družbeno realnost. (Fisher, 2009). Realizem 
razumljen na način, ki nam onemogoča 
stik z zunanjostjo, hkrati pa postane 
kapitalistična imanenca tako vseobsegajoča, 
da se pripadnikom notranjosti le te zdi 
samoumevno, da razmišljanje o sistemskih 
rešitvah ne več zahteva kritike kapitalističnega 
sistema. »Ko torej vse postane sistemsko, sam 
pojem sistema zgublja razlog za svoj obstoj in 
se pojavlja samo še kot vrnitev potlačenega 
v morastih oblikah totalnega sistema v 

domišljijah Webra, Foucaulta ali ljubiteljev 
knjige 1984.« ( Jameson, 2012, str. 52) Na tej 
točki se je ustavila tudi imaginacija liberalne 
levice v ZDA.

Ta je v zadnjem desetletju – pod 
predsednikovanjem Baracka Obame – 
pridobila primat »progresivnega« gibanja, 
njeno politično delovanje, pa se je predvsem 
osredotočalo na spremembe v sferi kulturne 
produkcije, politične korektnosti, SJW 
(boja za socialno pravičnost) in druge. 
Kulminacija teh sprememb ni naključna, saj 
je Demokratska stranka vsaj od 70h let dalje 
bolj intenzivno povezana s korporativno elito, 
ki je začela pomembno vplivati na nadaljnji 
proces političnih odločitev na ameriškem 
prizorišču. Tako je bilo nujno opustiti 
politična prepričanja stare, »materialne« 
levice, ki je še opozarjala na ekonomsko 
neenakost in poskušala do določene stopnje 
regulirati delovanje na trgu (regulacija s strani 

Maks Valenčič

V pričujočem eseju bom opisal ujetost leve imaginacije v proces, 
ki ga Mark Fisher ustrezno poimenuje kapitalistični realizem. 
Pozicija liberalne levice – značilna za ZDA – je zreducirana na 
kritiko izključno površinskih odnosov in ostaja sistemska, mesto 
progresivnega gibanja pa mora zavzeti nekdo drug.

Kritika liberalnega uma
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socialne države in delavskih gibanj in ne 
»bailout« finančnega sektorja). Edini način, 
da Demokratska stranka še vedno deluje 
kot leva alternativa Republikanski, čeprav se 
razlika med njima vsaj ekonomsko gledano 
zmanjšuje, pa je bila vpeljava nove družbene 
politike. Osredotočanje na razredno 
neenakost je postalo neproduktivno, politične 
točke pa se je začelo pridobivati na področju 
identitetne politike. Tako stopijo v ospredje 
teme rasizma, LGBTQI+, feminizma, 
različnih marginaliziranih skupin, ženskih 
pravic do samoodločanja na svojim telesom, 
okoljevarstva, živalskih pravic, itd. Seveda so 
ti označevalci že od 60h let dalje prisotni kot 
progresivni elementi znotraj kulturne sfere, 
še posebej v urbanih okoljih, a nova leva 
politika je šla še korak dalje. Njen osrednji 
cilj je postal prav nagovoriti te skupine, 
ki so postajale vedno bolj razširjene in v 
civilni družbi sprejete; kar je bilo predtem 

transgresivna življenjska praksa, pa je zavoljo 
postopne institucionalizacije teh skupin pod 
vplivom identitetne politike postalo volilno 
telo Demokratske stranke. 

Prehod od »stare« levice k »novi« 
je zagotovo zelo pomemben, tako iz 
praktičnega kot teoretskega vidika. 
Osredotočanje izključno na razredni boj ali 
na delavski razred, je vedno manj ustrezalo 
spremenjenim delovnim razmeram – prehod 
iz razmerja med delavcem in kapitalistom v 
tovarni, v obliko delovnega razmerja, ki je 
prožno, prekarno, predvsem pa nima objekta, 
na katerega bi se moralo privesti. Delovanje 
posameznikov v novih kulturnih industrijah 
je izrazito povezano s komunikacijo in 
kognitivnimi funkcijami, te lastnosti pa so 
najbolj osnovne, generativne možnosti, ki jih 
ima človek kot spoznavni subjekt. Težko je 
torej razumeti ne-revitalizirano marksistično 
pozicijo (obstaja tudi revitalizirana), ki se 

osredotoča na delavski razred kot izkoriščan, 
ko pa nove oblike zaposlitve pripadnikom 
kreativne industrije dajejo možnost 
samoopolnomočenja in kreativnosti, kar je 
seveda želja vsakega zaposlenega. 

Problem se nahaja drugje. Institucionalna 
politika liberalne levice deluje na način, da 
transcendira identiteto in jo naredi primarno. 
Takšen način političnega odločanja ne 
le prepozna pomembnost identitete 
posameznika – ta je zagotovo pomembna –, 
ampak jemlje identiteto kot arhetip celotne 
družbene topografije; kot predalčkanje 
posameznih identifikacij, na podlagi katerih 
se ustvarjajo trdna politična prepričanja. 
Nauk psihoanalize pa lahko razumemo s 
Freudovim poimenovanjem Unheimlich 
– ni telesa, ki bi se povsem prilegalo svoji 
lupini. (Žižek, 2010) »Subjekt je namreč ime 
določene radikalne premestitve, določene 
rane, zareze v tkivo univerzuma, in da so vse 

19



Špegel: Das Ü Magazin - Marec 2018

Iskanje Resnice

njegove identifikacije zgolj številni spodleteli 
poskusi celjenja te rane.« (Žižek, 2010, str. 
22) Progresivna politika tako ne sme biti 
tista, ki le uzakonja ali prepozna današnja 
stanja, v katerih se prepoznajo posamezniki. 
Ta se sicer množijo, tako zaradi celotnega 
imperativa pomembnosti samoidentifikacije 
in zavoljo bolj liberalne družbe, ki omogoča 
več možnosti samoindividuacije – prehod 
iz ljudstva v mnoštvo. Dovolimo si na tem 
mestu bolj jasno zapopasti omenjeni prehod, 
nato pa lahko poskusimo podati kritiko 
identitete, kot jo razumejo liberalci. 

Za mnoštvo je značilen proces, v 
katerem nikoli nič ne zaključimo. To misel 
lahko povežemo s prehodom iz disciplinske 
oblasti, ki je značilna za ljudstvo, v družbo 
nadzora, ki priča o mnoštvu. Kot pravi Gilles 
Deleuze: »V disciplinarnih družbah nismo 
prenehali začenjati (od šole do kasarne, od 
kasarne do tovarne), medtem ko v družbah 

nadzora nikoli ničesar ne končamo - 
podjetje, izobrazba, usluga so metastabilna 
in soobstajajoča stanja, kot da bi bila od iste 
modulacije, od univerzalnega deformatorja.« 
(Deleuze, 2002, str. 9) Tako tudi proces 
individuacije, značilen za mnoštvo ni nikoli 
zaključen – »predindividualno se nikoli ne 
prevede povsem v posamezno.« (Virno, 2003, 
str. 62) »Če je res, da individuirani »jaz« živi 
v sožitju z biološko podlago vrste (čutna 
zaznava itd.) z javnimi ali medpsihičnimi 
lastnostmi maternega jezika, s proizvodno 
kooperacijo in z general intellect, moramo 
dodati, da to sožitje ni vedno mirno. […] 
Subjekt je bojno polje. Ni redkost, da 
predindividualni vidiki postavijo pod vprašaj 
individuacijo: ta se izkaže za omahljiv, 
nenehno reverzibilen izid.« (Virno, 2003, str. 
63) Proces individuacije je znotraj mnoštva 
predvsem povezan z delovanjem razmerja 
med »mnogimi« in general intellect. Za nove Slika 1
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družbene vezi je značilna opustitev preteklih 
kolektivnih praks; mnogi niso tisti, ki sledijo 
suverenu, oblast v katero so vključeni pa ne 
več sledi osrednji ideji, ki bi bila posredovana 
s »top-down« pozicije. »Mnogi« so evolucija 
iz kolektivno zaključene skupnosti, v kateri 
posameznik že ima vnaprej določeno mesto 
– to pa tudi izniči možnost individualne 
volje posameznika. Za »mnoge« je značilna 
drugačna vrsta enotnosti, mnoštvo se namreč 
ne postavlja proti enemu, temveč ga redefinira. 
To eno predstavljajo predvsem »govorica, 
intelekt, skupne sposobnosti človeškega rodu. 
Enotnost ni več nekaj (država, suveren), okoli 
česar bi se morali zgrinjati, kot to počne 
ljudstvo, ampak nekaj, kar puščamo za seboj, 
kot ozadje ali predpostavko. Mnoge moramo 
misliti kot individuacijo univerzalnega, 
generičnega skupnega« (Virno, 2003, str. 11) 
– abstrakcijo teh lastnosti pa lepo povzame 
sintagma general intellect. Nadalje nas ne 

sme presenetiti, da »kolektiv, kolektivna 
izkušnja, življenje skupine ni, kot to običajno 
mislimo, teren, na katerem otopijo ali se 
razblinijo značilne poteze posameznega 
individua, temveč je to, nasprotno, teren 
nove radikalnejše individuacije. Ko sodeluje 
s kolektivom, se subjekt niti najmanj ne 
odpoveduje svojim značilnejšim potezam, 
temveč ima priložnost vsaj deloma 
individuirati kvoto predindividualne 
realnosti, ki jo vedno nosi v sebi. […] Samo 
v kolektivnem, ne v osamljenem subjektu, 
se lahko zaznava, jezik, proizvajalne sile 
konfigurirajo kot individuirana izkušnja. 
(Virno, 2003, str. 64)

A če si želimo razumeti Nietzschejev 
na videz plehki aforizem: »postani to kar 
si!«, moramo gledati proces identifikacije s 
hrbtne strani. V osnovi ta inverzija temelji 
v razliki med liberalizmom in libertarnim 
komunizmom. Kot smo prej dejali, liberalna 

ameriška misel jemlje identifikacijo v mnogih 
primerih dobesedno, med posameznikom in 
njegovo identiteto pa tako ne pušča možnosti 
razmaha. Kljub temu, da se je v zadnjem 
desetletju pripoznanje mnogih novih 
skupin močno namnožilo, je sam proces te 
arheologije novega, ki takoj postane »znano«, 
poblagovljeno tisti, ki izniči potencial 
utelešenja novih subjektivitet in njihovih 
praks. Kot pravi Baudrillard: »vedno je isto. 
Ko postaneš osvobojen, si se primoran 
vprašati, kdo si?« (Baudrillard, 1989, str. 
45) Takšen način politike, ki poskuša takoj 
zamejiti stik z zunanjim v nam znano formo, 
pa ne more biti oklican za progresivnega, 
ampak le simbolizira ujetost v kapitalistični 
način produkcije presežne vrednosti. Namreč, 
kako drugače razumeti proces, ki novo – 
še ne prisotno, še ne aktualno – dojema 
kot blago tržne menjave. Na drugi strani je 
delovanje libertarnega komunizma izrecno 
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nasprotje. Težo slednjemu daje prav proces 
individuacije, le da v njem ne vidi konca, 
na katerega bi bilo potrebno pripeti smisel, 
temveč šele začetek. Ker proces individuacije 
zaznamuje prav dejstvo, da ta nima konca, je 
tudi subjekt tisti, ki je zgolj v svoji individualni 
pojavnosti temeljno zaprečen – nezaključen. 
Svoje celovitosti tako nikakor ne more iskati 
v sebi, temveč šele v nečem, kar ga presega. 
Za razumevanje opisanega se obrnimo k 
Badiouju: »subjekt je identificiran le na točki 
manka, kot praznina oziroma manko biti. Če 
se subjekt konstituira kot manko-biti, potem 
ostane vprašanje njegovega realnega odprto, 
kajti to realno ni ne bistvo ne narava.« (Badiou, 
2005, str. 117) Povedano drugače, ker osrednja 
kategorija subjekta predstavlja manko-biti, 
mora biti progresivna politika tista, ki ne 
išče smisla v kategorijah kot jih poznamo 
danes, ampak predvsem pripravljati teren za 
novo aplikacijo teh nestanovitnih tokov, ki se 

izogibajo ustaljenim kodifikacijam. Potrebno 
je dati možnost identitetam, ki so najbolj 
oddaljene od tega, kar običajno smatramo 
kot neko zaključeno celoto. Dva primera 
tega bi lahko bila kvir ali ksenofeminizem, 
saj oba pričata o nečem tujem, kar le stežka 
opredelimo kot smiseln način identifikacije. 
Ali drugače, nekdo s to oznako, nam nič kaj 
dosti ne pove o nečem trdnem, po katerem 
bi ga lahko sodili – če odmislimo sodbo o 
tem, da si ravno tega ne želi. Postajanje torej 
ni postajanje osebe, ampak šele postajanje 
subjekta – »jaz« mora nujno preseči svojo 
ujetost in se definirati v nečem, kar tvori 
»mi«; ta »mi« pa ne more biti pasivna vloga, 
ki naturalizira določene ideološke pozicije, 
ampak jih šele začne preizpraševati. Cilj tako 
ni postati čim bolj podoben, temveč poskušati 
iznajti proces, v katerem bodo naše miselne 
strukture doživele dimenzionalni kolaps. Kot 
zapiše Amy Ireland: »V jedru misli je njena 

ne-misel. Njen izvor je misel, ki poskuša to 
jedro zapustiti.« (Ireland, 2018)

Prednost libertarnega komunizma 
je tako v tem, da se ta izogiba sintezi; 
predpostavka na kateri sam poskuša graditi, 
pa je kvečjemu podeljevanje egalitarnih 
in univerzalnih možnosti, ki bodo edine 
sposobne zapolniti to točko manka. Njegovi 
subjekti tako utelešajo temeljno kategorijo 
filozofske misli: zmožnost. Zmožnost pomeni 
to, kar ni aktualno, to, kar ni prisotno. 
Identitetna politika pa stori ravno nasprotno, 
saj to zmožnost vidi le kot proces, ki mora po 
nujnosti konvergirati k njej sami, drugače je 
bodisi spregledan bodisi izničen. Na tovrsten 
način moramo razumeti Badioujevo antipatijo 
do podeljevanja smisla.

Dojeti protislovnost identifikacije 
pomeni … Izgubiti identifikacijo, govoriti iz 
njene odsotnosti. »Skozi odtujeno stanje in ne 
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kljub njemu se lahko osvobodimo iz stanja 
neposrednosti. Svoboda ni samoumevnost, 
zlasti pa ni dana s strani nečesa »naravnega«. 
Konstrukcija svobode ne zahteva manj, ampak 
več alienacije. […] Univerzalno zato ni načrt 
in raje, kot da vnaprej diktiramo njegove rabe, 
predlagamo ksenofeminizem in/ali libertarni 
komunizem (dodatek je moj) kot platformo. 
Sam proces grajenja je potemtakem razumljen 
kot negativno-entropično, ponavljajoče in 
nenehno preobražanje.« (Cuboniks, 2017, 
str. 2,9) Ta neabsolutna univerzalnost pa 
je tista, ki šele omogoča prakso pozitivne 
svobode (svoboda-do namesto zgolj 
osvobojenost-od), v kateri se lahko prepozna 
Badioujev posameznik, ki se mora razpršiti 
v mi-subjekta. (Badiou, 2005) V nasprotnem 
primeru so ti sveži, še ne kodificirani tokovi 
nemudoma preobraženi v menjalno vrednost, 
ki nastopa kot eden izmed delov kapitalistične 
produkcije vrednosti, lahko pa se sprevrže 

tudi v fetišističen kult razlik: »le da se te 
sklicujejo na neki skrivni substancialni temelj 
in sprožajo nastanek nadvladovanja in 
diskriminantnih hierarhij vseh vrst.« (Virno, 
2003, str. 98)  

Negativen primer te tendence najdemo 
v nedavnem obujanju rasnih belskih 
identitarnih politik na desnici.

Te ne smemo razumeti kot povratek v 
svet predmodernih obskurantizmov, temveč 
kot logično nadaljevanje partikularističnega 
segmentiranja ljudi na rasne, religiozne 
ali etnične identitarne skupine, ki je bila 
posebej domena levice od leta 68 dalje. S 
postopno opustitvijo univerzalističnih idej v 
naslednjih desetletjih in komunitarističnim 
razumevanjem kakršenkoli normativnosti 
se tako odpre teren za raznorazne ekscese. 
Zakaj bi namreč bilo treba razumeti svet 
partikularnih tradicij in življenjskih svetov 
manjšin, ne pa tudi večin? (Slukan, 2017, str. 
212) 

Te spremembe pa lahko diagnosticiramo 
tudi s pomočjo hitrih in dinamičnih 
sprememb značilnih za današnji čas poznega 
kapitalizma. Jameson zapiše: 

Paradoks, iz katerega moramo izstopiti 
je ekvivalentnost med nepredstavljivo 

Slika 2
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stopnjo sprememb čez vse sfere socialnega 
življenja in hkratno, do sedaj še nevideno 
standardizacijo vsega – od čustev do blag, 
od jezika do grajenja našega prostora –, ki 
bi morala biti neskladna s takšno stopnjo 
mutacij … Tako smo soočeni z realizacijo, da 
še nikoli ni obstajala družba, ki bi bila tako 
standardizirana kot naša in da potek človeške, 
socialne in historične temporalnosti še nikoli 
ni napredoval tako homogeno … Kar se 
nas počasi začenja dotika – in kar začenja 
vznikati kot globlja zakonitost postmoderne 
same, vsaj v tej temporalni dimenziji –, je 
torej zavest o tem, kako v sedanjosti nenehno 
spreminjajoče mode in medijskih podob, vse 
izgubi možnost dejanske spremembe. (Fisher, 
2009, str. 63)

»Ni dvoma, da tukaj govorimo le o novem 
primeru boja med silami deteritorializacije in 
reteritorializacije, ki ju Deleuze in Guattari 
dojemata kot konstitutivna elementa 

delovanja kapitalizma samega. Tako ne bi bilo 
presenečenje, če bo posledica močne socialne 
in ekonomske nestabilnosti rezultirala v željo 
po znanih kulturnih normah.« (Fisher, 2009, 
str. 63) Pojav zgoraj opisanih reakcionarnih 
tendenc na primer belega nacionalizma, 
lahko beremo v  smeri, ki jo zarisuje Fisher. 
Dohodek večinskemu delu ameriškega 
srednjega razreda (delavskemu razredu), se 
v zadnjih 30 letih skoraj ni povišal, njihovo 
življenje pa ostaja enako. Problem je v tem, 
da je bil takratni standard, ki so ga uživali 
člani tega razreda udoben in hvalevreden, 
dandanes pa predstavlja mrtvo točko, cono 
regresije, ki ne sledi prihodnosti, ampak je 
globoko ujeta v preteklost. Ko ta zapuščeni 
razred razmišlja o svoji identiteti, je prav 
nostalgični odziv tisti, ki pričara Ameriko in 
ameriško družbo kot bi jo sami radi videli; za 
to projekcijo pa je značilno, da se nahaja tri 
desetletja v preteklosti. Iz današnje pozicije 

identitetne politike to pomeni, da so nekatera 
že splošno znana prepričanja in vrednote iz 
stališča posameznikov delavskega razreda 
tiste, ki tvorijo enega od potencialnih vzrokov 
za poslabšanje njihovega položaja. Ta se je v 
vsem tem času zacementiral kot strukturno 
ujet v pasti, edini način da posledično še 
lahko vplivajo na nadaljnji proces odločanja, 
pa je ravno preko aplikacije politike, ki temelji 
na identiteti. Za današnji čas je značilen 
kulturni in ne razredni boj; kaj drugega gre 
torej pričakovati, kot prav nasprotovanje 
vrednotam liberalnega establišmenta in 
poskus vpeljave novih. Nekdo bo moral 
nagovoriti ta razred …

To pa ne pomeni, da je njihov 
reakcionarni odziv stvar »lažne« zavesti, 
temveč le sledi načinu političnega delovanja, 
značilnega za liberalni red. Ko govorimo o 
padanju statusa srednjega razreda, moramo 
imeti v mislih spremembe ekonomskega 
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sistema – temu prehodu lahko tudi površno 
rečemo neoliberalizem. Ekonomska politika 
kot jo poznamo danes, nikakor ne zmore 
rešiti brezizhodni položaj tega skupka ljudi, 
njene politične poosebitve pa so predvsem 
površinske. V teh razmerah je odpor do novih 
vrednot ali splošno priznanega pluralizma 
mnenj lahko smatran kot logični odziv in 
ne kakšna esencialna lastnost, ki nujno vodi 
v rasizem ali ksenofobijo. Tudi liberalno 
pozicijo lahko smatramo za reakcionarno, 
ob predpostavki, da ta ne zmore gledati 
zgodovinskih sprememb drugače, kot le 
iz današnje točke vzpostavljenih vrednot 
in mnenj. Opisovanje posameznikov kot 
ideološko ujetih in miselno nazadujočih le 
priča o tovrstni zmedi. Odziv ameriškega 
delavskega razreda ni posledica »lažne« zavesti, 
kot to poskušajo prikazati liberalne teorije in 
ironična distanca »woke« liberalcev, ampak 
bolj način razrešitve notranjega, visceralnega 

odziva na družbeno neravnovesja, ki je še kako 
realno. Identiteta posameznika ali skupine se 
lahko ustvari le preko pripoznanja drugega, 
brez tega je kreacija nadaljnje prihodnosti 
praktično nemogoča. Delavski razred je 
že historično gledano v antagonističnem 
razmerju z dominantno politiko; za ameriški 
kontekst, pa je še posebej značilno, da nima 
nobenih možnih orodij, kako bi lahko naslovil 
svoj vedno slabši položaj in s tem ne stopil 
v navzkrižje z vzpostavljenimi družbenimi 
normami. Te delujejo predvsem kot 
proces podeljevanja privilegijev določenim 
skupinam, da te po boljših možnostih in bolj 
avtentično reprezentirajo svoj položaj.  

Prisoten pa je še en pomemben faktor, 
ki primordialno vpliva na vse zgoraj zapisano. 
Osnova, na kateri temeljijo prepričanja 
zagovornikov liberalne ideološke pozicije, 
je predvsem sprejemanje vseh možnih oblik 
tujosti – Drugosti –, ki bi posledično lahko 

izničile historično superiornost Zahodne 
družbe (drugi del povedi ima funkcijo 
dozdevka in se veže predvsem na pripadnike 
PC (politične korektnosti) kulture ali pa 
SJW). Da se takoj izognemo potencialnemu 
nesporazumu; primer dekolonizacije 
naših možganov lahko najdemo znotraj 
postkolonialnih študij, ki so »as a matter of 
fact« sposobne producirati kritične nastavke 
za drugačno postopanje do zadrege, v 
katero smo ujeti. Dozdevek označuje 
predvsem prakso participacije, ki sprevrže 
začetno – na videz neoporečno – željo po 
sprejemanju v željo po samo-prepoznanju. 
Za to transformacijo je značilna participacija 
na družbenih omrežjih – še posebej lahko 
na tem mestu izpostavimo Twitter –, kjer je 
sarkastično, samopravičniško obtoževanje 
rasizma, seksizma ali homofobije, najbolj 
zanesljiv način kako pridobiti družbeno 
prepoznavnost. (Nagle, 2017) Sprejemanje 
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tako že v začetku postulira »čistost«, torej 
iskanje vedno bolj učinkovitega načina, kako 
najbolj pravilno, zaščitniško ali napredno 
zavzeti stališče do še ene nevrotične 
epizode ne-liberalnih skupin ali stališč. 
Politična korektnost, varni prostori, »trigger 
warnings« in najbolj pomembno, »policing 
of language« so neposredni rezultat te 
kontinuitete, saj ti varnostni ukrepi služijo 
kot način kaznovanja za vse tiste, ki ne bodo 
upoštevali trenutno najbolj pravilnega načina 
izražanja in/ali participacije v kontaktu z 
različnimi ogroženimi skupinami. Kot zapiše 
Angela Nagle: »družbena omrežja vsebujejo 
določeno potencialnost, kot se je izkazalo, 
da delujejo kot prevodnik vse samovšečnosti 
moralno pravičniške politike, ki se lahko 
manifestira nič drugače, kot le preko 
kulturniških vojn.« (Nagle, 2017, str. 77) Ta 
politika čiščenja pa omogoča posameznikom, 
ki postanejo določevalci trendov, da se na 

podlagi politike sprejemanja vzpostavijo 
kot nosilci kulturnega kapitala. Začetna 
pozicija sprejemanja ali tolerance, se je dovolj 
hitro prevesila v agresivno targetiranje 
posameznikov in njihovih stališč. Kot 

zapiše Nick Land: »bistvo tolerance naj bi 
bilo predvsem v tem, da ljudem ni potrebno 
sprejemati ali odobravati prepričanj nekoga 
drugega. To je bilo preveč zahtevno razumet 
… Zato je liberalizem umrl.« (Land, 2017). 
Da to niso prazne besede pričajo primeri, ki 
jih nameravamo zdaj navesti. »Po streljanju v 
Orlandu, v katerem je moški (ta čas je prisegel 
zvestobo al Bagdadiju) streljal na prisotne v 
nočnem gaj klubu, je Twitter zasul val čivkov; 
ti so javno izražali svojo zgroženost in veliko 
žalost.« (Nagle, 2017, str. 77) V tem trenutku 
masovne ekspresije pro-gaj sentimenta, 
je zavladal čas ustvarjanja manka, proces 
čiščenja pomanjkljivih mnenj pa je prešel na 
višjo prestavo. Potrebno je bilo zagotoviti, 
da se razumevanje situacije ne izniči zavoljo 
masovnega odziva, ki bi bil enak, saj v 
tem primeru možnost po individualnem 
pripoznanju in rasti stopnje kulturnega 
kapitala, ne bi bila mogoča. Primer izogibanja 
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te usode, lepo pooseblja čivk znanega 
intersekcionalnega – danes standardni 
akademski izraz za prepoznanje skupka 
marginaliziranih ali zatiranih lastnosti, ki 
lahko tvorijo identiteto posameznika ali 
skupine. Za primerjavo tej definiciji lahko 
podamo še opis termina s strani kolektiva 
Laboria Cuboniks: »Intersekcionalnost naj ne 
bo razumljena kot mletje kolektivov v statični 
šum navzkrižno nanašajočih se identitet, 
temveč kot politična orientacija, ki zareže 
skozi vsako partikularnost in zavrača grobo 
predalčkanje teles.« (Cuboniks, 2017, str. 8) – 
tviteraša, ki je seznanil svoje sledilce, da to 
ni bil najhujši napad v ameriški zgodovini 
masovnega streljanja, temveč je še vedno na 
prvem mestu »Wounded Knee Massacre«. 
Še boljši primer je opomin določenih 
posameznikov, da napada ni sprožila njegova 
radikalizacija v pripadnika Islamske države, 
temveč je dejanje posledica mentalne bolezni. 

Pogačo je potrebno enakomerno razdeliti, 
zato je tudi to razlago hitro zasul val kritik, 
ki je napadel povezovanje poboja z mentalno 
zaostalostjo, saj naj bi tovrsten pristop 
kazal na določeno stopnjo sovraštva do 
ljudi z duševnimi motnjami. (Nagle, 2017). 
Takšni načini interakcij se seveda množijo 
v neskončnost, najbolj tipski primeri teh 
manifestacij pa krožijo okoli dajanja prednosti 
ljudem s posebnimi potrebami, postavljanje 
v ospredje pripadnike etničnih ali rasnih 
manjšin, poudarjanje boja proti homofobiji 
in transfobiji, seznanjanje posameznikov s 
spolno fluidnostjo, razpravljanje o različnih 
nebinarnih spolnih identitetah in seveda 
nasprotovanje bilo kakšni politični poziciji, 
ki to sprejemanje želi zamejiti. 

Historičen pogled liberalne misli, manj 
rešuje probleme in bolj ureja le te pod isti 
imenovalec. Rezultat te subsumpcije radikalne 
tujosti – entitete, ki je bila v kontingentnem 

razvoju do sedaj spregledana – v nam znano 
formo, izniči možnost dostopa do nečesa 
še ne spoznanega, nečesa, kar se našemu 
razumu kaže kot neinteligibilno. Vrzel, ki se 
ustvari v naši (navidez) ontološko zaključeni 
realnosti posledično postane spregledana, 
saj je vedno liberalna paradigma tista, ki 
odloča o mestu, skozi katerega se bo odvijal 
pluralizem. Namesto nebrzdane sinteze 
dobimo jasno zapakirano in popredmeteno 
specifičnost teh manj vidnih, eksotičnih 
kategorij, ki seveda ne zmorejo ubežati formi 
blagovne produkcije. Razsvetljenska družba 
si hkrati želi nenehnega učenja in sprejemanja 
zakonov … Brezkončnega širjenja, medtem 
ko samo sebe reproducira ves ta čas. (Land, 
2011, str. 11) Neskončni kapitalizem: drugega 
si želi »pofukati le s kondomom«. (Wark, 
2017) Liberalna misel tako ponovi Kantovo 
napako v relaciji z radikalno Drugostjo. Če 
jo želi razumeti, jo mora postaviti kot objekt, 
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do katerega vsi dostopamo na enak način. 
Menjalna vrednost je torej tista, ki prva 
omogoči zaznavo stvari, brez nje pa liberalni 
um ne bi zmogel vzpostaviti razmerja do le 
te. (Land, 2011)

Ko ni več prostora za alternativne 
možnosti razmišljanja, lahko identitetno 
politiko razumemo le v povezavi z moralnim 
delovanjem. Identiteta se kaj kmalu sprevrže 
v dominantni označevalec, ki določa pozicijo 
govorca. Bolj kot ta spada v določeno skupino, 
ki je manj »vidna«, ali je bila v preteklosti 
zapostavljena, višje mesto na lestvici si lahko 
obeta. Tako je znotraj liberalne kulture ena od 
najbolj obrabljenih fraz postala: »check your 
priviledge«. Dinamiko te »call-out« kulture 
je odlično opisal Fisher, njeno delovanje pa 
se sukcesivno utelesi v treh fazah. »Najprej 
je tu duhovniška volja izobčiti in obsoditi, 
nato akademsko-čistunska želja po: biti 
prvi, ki je sprevidel napako, in še hipsterska 

želja po pripadnosti v skupini, ki je dojeta s 
strani drugih kot bolj informirana, modna in 
progresivna.« (Nagle, 2017, str. 76) Vrednost 
sporočila tako zasede sekundarno mesto, 
primarno pa prepusti statusu govorca, na 
podlagi njegove rasne, etnične, spolne ali 
ostale pripadnosti. Razlike med levo in desno 
pozicijo tako preglasi plemenska vojna. »Na 
to temo so bile narejene raziskave. Politikove 
predloge so položili v usta njegovega 
nasprotnika in podporniki slednjega so jih 
prav vse podprli, čeprav so, ko jih je zagovarjal 
prvi politik, o njih menili, da so popolno 
utelešenje zla. Ideja, da je plemensko vojno 
mogoče zreducirati na nekaj koherentnih 
ideoloških pozicij, je blazna. […] Ljudem je 
bolj pomembno, kdo govori, kot to, o čem 
govori.« (Land, 2017, str. 13) Takšen način 
»političnega« delovanja je tako obsojen na 
neprepustnost do učenja, komunikacije ali 
dejanske izmenjave. Kup prepričanj, ki jih goji 

liberalna levica, ne poskuša biti legitimiran s 
strani dejstev, temveč poskuša svoj prav vsiliti 
le preko določene ideje o tem, kakšna naj bi 
družba bila. Resnica je preveč brutalna, da bi 
jo bili sposobni sprejeti.
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Imel sem nekoliko stresen pogovor, ki služi 
kot motivacija temu besedilu. Namen je, 

da se tovrstni pogovori ne bi več dogajali. 
V pogovoru je bilo izpostavljeno, da moja 
individualnost znotraj ideologije ni nekaj, kar 
bi imelo spoznavno vrednost. Skozi besedilo 
bom nakazal, zakaj je tovrsten zaključek 
skrajno težaven in podpira to, pred čimer naj 
bi me branil, ideologijo.

Temeljil bom na treh primerih in hkrati 
se bom nanje omejil. Ti primeri bodo ideja 
multiideološkosti, ideja (e/re)volucije in ideja 
norca v tem vrstnem redu.

Multiideološkost
En način razmišljanja okoli ideologij je, 

da smo prišli do konca zgodovine, kar med 
drugimi pomeni konec velikih ideologij. 
Osebno bi se odmaknil od tovrstnega 
načina razmišljanja, saj je ena od značilnosti 
ideologije, da bolj kot si v njej, manj se 
je zavedaš. Zrak recimo postane nekaj 
pomembnega šele ko gre nekaj narobe, recimo 
da je presuh, premrzel ali da enostavno ne 
omogoča dihanja. Zrak moramo posledično 
upoštevati pri delu pod vodo, v vesolju ali v 
rudnikih. Podobno je z ideologijo. To da je 
ne zaznavamo, ne pomeni, da je ni in to da je 
nekaj narobe z njo, predstavlja veliko stisko 
za posameznika.

Tukaj obstaja možnost, da razvijemo 
sliko, v kateri je subjekt (posameznik) ujet 
v ideologijo, saj iz nje ne more pobegniti. 
Ideologija bo torej pogojevala subjekta in 

Aljaž Božičko

Zdi se, da ideologije postajajo vse bolj vroča tema. Precej lažje 
se jih zdi uporabljati v vsakdanjem govoru. S tem se tudi viša 
možnost ponovnega porasta omejenih in starih predstav o tem 
kaj ideologije so ter kako delujejo.

O ideologijah
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Slika 8: Slika zelo lepo povzame ideološko 
razliko med teorijo in prakso, ki seveda ni 

omejena na vprašanje ideologije.
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ga skozi isto delovanje utrdila v njegovi 
subjektivnosti. V kolikor nastanemo iz nič, bo 
ideologija enostavno predstavljala edino nam 
poznano realnost. Postali bomo utelešena 
slika ideologije. Če ideologija narekuje naj 
kričimo, bomo mi dejansko kričali in če 
nam veli naj ubijamo, bomo mi tisti, ki bodo 
opravili umazano delo. Še več, ko ubijemo, se 
bomo počutili tako, kot nam veli ideologija. 
Sreča in obup bosta že zajeta v ideološki 
paket, v katerega smo bili indoktrinirani.

Vendar to ni celotna slika. Spoznanje, 
da tam nekaj je in da je sila pomembno, ni 
dovolj. Vsaj ne za podrobno analizo. Če ne 
drugega ne pojasni, zakaj je tako presenetljivo 
malo stvari moč pojasniti z ideologijo oz. 
zakaj moramo gledati natanko to kar moramo 
gledati, da bi ideologijo opazili. Če gledamo 
kapitalizem, bomo gledali trg in družino, če 
gledamo komunizem, bomo gledali delavce in 
politično vodstvo. Kapitalizem recimo ne bo 

pojasnil demokracije, niti ne bo pojasnil upada 
rojstev v razvitih kapitalističnih državah. 
Lahko recimo rečemo, da velike družine 
niso smiselne za izobražene in relativno 
premožne meščane, pač pa so bolj smiselne 
za razmere, v katerih preživetja otrok ne 
moreš napovedati. To ni del kapitalizma, pač 
pa posledica njegovega trka z nečem drugim. 
In to drugo bi bilo mogoče prepoznati kot 
druga ideologija.

Na tem mestu naj nekoliko zakoličim 
razumevanje ideologije. Postavi se vprašanje, 
koliko ljudi potrebuješ za ideologijo, kako 
prepričani morajo biti vanjo za ideologijo 
in v kolikor neka stvar “še” ni ideologija, 
kaj potem je. Osebno menim, da tovrstna 
vprašanja onemogočajo rešitev problema, ki 
ga poskušajo rešiti. Ideologija ni le nekaj kar 
je, pač pa je lahko bolj ali manj in močnejša 
ali šibkejša. Ni prav posebnega razloga, da bi 
mnogo šibkejši, vendar še vedno obstoječi 

in delujoči ideologiji odvzeli ideološkost. 
Gravitacija Plutona se ni spremenila, ker smo 
ga iz planeta prepojmovali v pritlikavi planet, 
popravek je bolj kozmetičen kot funkcionalen. 
Na podoben način bom “pritlikave ideologije” 
še vedno obravnaval kot ideologije, prav za 
to, da bi se izognil možnosti, da bi jih skozi 
prepojmovanje kakorkoli zanemarili.

Živimo torej v družbi, ki ne vsebuje 
le eno ideologijo, pač pa mnogo ideologij. 
Najenostavnejši dokaz je, da z nobeno 
posamično ideologijo ni mogoče pojasniti 
vsega. Kar je še pomembnejše, te ideologije 
niso nujno nekakšna transdružbena rjuha, 
tako rekoč nevidna roka človeške strasti, pač 
pa se razen teh prevladujočih ideologij stalno 
rojevajo in umirajo manjše, vendar za življenje 
nič manj pomembne ideologije. Govorili bi 
lahko o nekakšnem ekosistemu, le da naj nas 
ne zavede, da gre za urejene odnose, saj je 
simbioza prav toliko možna kot predatorstvo.
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S to sliko v glavi se vrnimo k 
subjektu, torej tistemu, ki ideologijo uteleša. 
Ugotovimo, da ideologija resda ne potrebuje 
specifičnega subjekta, vendar subjekta 
vendarle potrebuje. In obratno, subjekt 
potrebuje ideologijo, vendar ni nujno prisiljen 
v uporabo točno določene ideologije. Če 
mu ena ne ustreza je sposoben poskusiti 
katero ustreznejšo. Razlog zakaj običajno ne 
razmišljamo o tem, je enostavno v tem, da ni 
v želji večine ideologij, da subjekt ima izbiro. 
To namreč pomeni, da jo lahko zamenja. To 
je za večino družb skrajno težavna možnost 
in posameznika raje usmrtijo ali ga pustijo 
umreti, kot da bi mu ponudile izhod, odvisno 
od izraženih ideologij seveda. Kar pa sem 
že opozoril je, da moderna družba verjetno 
ne more več obstajati znotraj ene same 
ideologije, če kadarkoli je lahko. Razlog je v 
tem, da imamo odnose s preveč družbami in 
nesposobnost mišljenja teh družb je precej 

težavna za kakršnokoli možnost odnosov z 
njimi. Tudi če jih zatiramo, če so ljudje raje 
pripravljeni umreti kot biti zatrti, imamo 
določeno sistemsko težavo.

S tem pridemo do spoznanja, da je 
današnji povprečni človek sicer še izredno 
omejen, vendar je kljub temu že od mladosti 
izpostavljen večim ideologijam. Dovolj 
ideologijam, da ima določen manevrski 
prostor v relaciji do vsake. Morda dovolj 
velikega, da se začne zanimati za ideologije, 
ki mu niso bile priporočene.

Te točke ne želim razvijati dalje, saj smo 
že prišli do bistvenega spoznanja. Subjekt 
resda ne more izstopiti iz ideologije kot 
abstraktnega pojma, vendar lahko izstopi 
iz specifične ideologije. Prav tako lahko v 
ideologijo vstopi ali si jo izdela, oboje skozi 
zavesten proces. Ta je seveda še vedno 
povsem ideološko pogojevan, zavesti ne 

poskušam postavljati na pedestal, vendar 
obstaja določena mera negotovosti in s tem 
priložnosti, ko ideologije trčijo, kaj šele ob 
možnosti, da dopuščamo možnost nastanka 
novih ideologij.

(E/Re)volucija
Eno je predpostavka o tem, da je ideologij 

32

Slika 9: Primer postmodernega notnega 
zapisa, kjer mnogi neznačilni zapisi 

povezujejo v enega samega.
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več, vendar kaj dejansko je ideologija?

Ne bom se trudil v celoti odgovoriti na 
to vprašanje, saj ni bistvo besedila in je dokaj 
kompleksno (ugibam da bi 20 strani besedila 
zadoščalo za zadovoljiv prelet). Ideologija 
so seveda sestavljene iz absolutov, kar nam 
nakaže, da gre za izredno gnetljivo stvarnost.

Opozoril bi, da nam beseda “ideologija” 
da občutek, da gre za nekakšen monolit. 
Nedeljiv in edinstven. To ni narobe, vendar 
se verjetno lahko strinjamo, da v kolikor 
se ideologije lahko spreminjajo, nastajajo, 
krepijo ipd., da mora obstajati določena 
mera kompleksnosti. Miza je recimo en 
objekt, vendar to ne pomeni, da je ni 
možno razstaviti, sestaviti ali predelati. Na 
podoben način izgubimo precej manevrskega 
prostora, v kolikor ideologije nismo sposobni 
misliti kot nekaj, kar potrebuje določeno 
mero eksaktnosti za svoje delovanje in to v 

spreminjajočih se okoliščinah. To nakazuje na 
določeno občutljivost in robustnost sestavnih 
delov, potrebno za delovanje.

Hec velikih in kompleksnih sistemov 
je, da jih večina ne razume ali razume samo 
posamične dele. Subjekt torej dejansko ne 
potrebuje razumeti kapitalizma, da bi deloval 
v skladu z njim. Pravzaprav je pogosto 
zaželeno, da subjekti ne razumejo prevladujoče 
ideologije, kar jim oteži načrtovanje v relaciji 
nanjo, torej oteži njihovo samoiniciativo. 
Razlog je seveda v tem, da morda bi želeli 
kaj spremeniti. Podoba delavca, ki izkorišča, 
se recimo drastično drugačna od podobe 
delavca, ki je izkoriščen. To ni bistvena 
sprememba znotraj ideologije, vendar je 
dovolj velika sprememba, da omogoči 
spremembo toka nagativne energije iz delavca 
kot težavi v delodajalca kot težavo, kar pa 
lahko ogrozi celotno ideologijo. Ni nujnosti 
kaj bo zmagalo, vendar želja po preživetju 

delavca ni zajeta v kapitalistično ideologijo in 
vprašanje je, katera od ideologij bo zmagala, 
če je to življenje ogroženo.

Vendar so ti primeri morebiti nekoliko 
preveč pompozni. Opozoriti bi želel na 
možnost, da pri ideologijah lahko prihaja tako 
do evolucije kot revolucije. Do evolucije bo 
prišlo, kadar se bo ideologija iz kateregakoli 
razloga v svoji kompleksnosti spremenila. 
Kdor bo imel od te spremembe jasno korist, 
bo toliko verjetneje promoviral njeno širjenje. 
Do revolucije bo prišlo skozi nastop krize. 
Razlog je v tem, da revolucija pomeni, da 
šibkejša ideologija izpodrine močnejšo (v 
nasprotnem primeru gre le za širjenje). To 
je običajno seveda mogoče le, če močnejša 
kriza že ima krizo, zaradi katere jo je mogoče 
premagati. Drugi razlog za krizo je v tem, da 
šibkejša ideologija običajno potrebuje nekaj 
časa za širjenje in prilagoditev subjektov, ter 
skoznje okolja, svojim potrebam.
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Hec obeh je, da ideja temelji na 
spremembi, vendar sprememba potrebuje 
subjekta. Ideologija lahko pogojuje 
spremembo, vendar zanjo ne zadošča. V 
primeru revolucije sploh ne zadošča ena 
ideologija. Podobno ni v naprej nujno, katere 
ideologije bodo prevladale znotraj vsakega 
posamičnega subjekta, dokler jih obstaja več. 
V kolikor je znanih ideologij še posebno veliko, 
kot v primeru bolj razgledanih intelektualcev, 
se dvigne tudi možnost za nastanek novih 
ideologij, ki niso povsem naključne, pač pa 
so posledica premisleka in eksperimentiranja 
z različnimi idejami. Tehnično je to možno 
že za kogarkoli s katerokoli posamično 
ideologijo, vendar ena ideologija običajno ne 
omogoča dovolj manevra, da bi bilo mogoče 
razviti novo ideologijo iz katerega od njenih 
delov, dopušča le razvoj “bistva”.

Kar je pri tem ponovno pomembno je, 
da je omogočen vpliv subjekta. To je mogoče 

ob predpostavki, da subjekt dejansko ne 
deluje predvsem kot odsev ideologije, pač 
pa je sposoben braniti svojo pozicijo skozi 
identiteto. Kar se ideologija recimo neizbežno 
spreminja, je zanj dovolj že, da se ne spremeni 
z njo, s čimer nastajata dve verziji ideologije, ki 
sta si vse manj podobni. To seveda ni vse kar 
se lahko počne skozi identiteto, še posebno v 
kolikor ima na voljo več ideologij ali njihovih 
sestavnih delov.

Norec
Bolj dodelane racionale torej temeljijo na 

ideologiji, ki jih je sposobna povezati in jim 
tako dati občutek koherentnosti. Temeljne 
ideološke predpostavke, ki jih ni mogoče 
prevprašati, ne da bi uničil argumente za 
njihovo obrambo, so torej ena stopnja, druga 
stopnja, (vendar lahko tudi prva stopnja) je 
racionala. Oboje se poveže tako, da nam da 
občutek varnosti, obvladljivosti, razumevanja, 
senilnosti. Povedano bo pomembno za 
protiargumentacijo naslednjega argumenta.

Posebna pozicija za ideologijo je pozicija 
norca oz. norosti. Kot norega bi označil 
nekoga, ki a) nasprotuje dani racionali ali b) 
sledi drugačni racionali. Obe poziciji sta zelo 
pomembni, saj nam pokažeta, da za koncept 
norost ne potrebujemo veliko, je vseprisotna 
in dokaj nujna za delovanje družbe. Sicer je 
mogoče norcu nadeti negativno konotacijo, 
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Slika 10: Pojma evolucija in revoludija vsebujeta 
idejo napredka, rasti, postajanja vendar pri 

Darwinu sta se nanašali na prilagajanje, kar je 
precej bolj ponižna in samokritična gesta.
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vendar ni nobene nujnosti v tem oz. je 
pozicija norca lahko izredno osvobajajoča ali 
kako drugače pozitivna pozicija.

Norost je recimo del večine močnejših 
čustev. Omogoča moment pretvorbe, 
preseganje dane racionale in rekreiranja sveta. 
Takšno čustvo je recimo bes, v katerem človek 
začne opuščati “kar je dobro in prav” zanj ali 
za družbo, da bi lahko utelesil svoje mentalno 
stanje. Podobno je ljubezen proslavljena 
in opljuvana kot čustvo, ki mora za dokaz 
globine ovreči spone in vloge družbe, torej 
družinsko in družbeno pravo, da lahko 
zaljubljeni ustvari novo skupnost.

Prav tako je norost pomemben sestavni 
del življenja večine ljudi. Če ljudi obdaja 
racionala, potem ne morejo tvoriti identitete 
izven preslikave družbe v katero se rodijo. Prav 
norost omogoča oblikovanje partikularnosti, 
torej upora in lastne pozicije. Nepreslikani in 

nerazviti (razvoj preslikave v nekaj novega) 
deli identitet se lahko pojavijo na več načinov, 
vendar utemeljijo se skozi norost. Opozorim 
naj, da je norost zelo intimno povezana z 
močjo, saj to kar nima moči, ne more ustvariti 
dovolj volje, da ustvari in brani novo pozicijo, 
niti da se upira stari.

Naprej je norost sestavina večine večjih 
družbenih sprememb, kajti da bi se nekaj 
lahko spremenilo, se mora stara racionala 
spremeniti ali ovreči. Tako eno kot drugo je 
mogoče ubesediti kot norost iz pozicije stare 
racionale, kar ni nujno pri logičnem razvoju, 
vendar je dokaj značilno. Idealiziran prikaz 
je recimo francoska revolucija, v kateri se 
zamenja sistem, menjava pa ni enostavno 
nadaljevanje oz. prestrukturiranje, pač pa 
zahteva uničenje starega načina razmišljanja, 
kar doseže skozi rezanje glav iz monarhije 
in aristokracije, kakor tudi z ostalimi 
“odvečnimi” spremembami in poskusi 

sprememb, ki niso bili v skladu z zahtevami 
revolucije, pač pa jih je lažje pojasniti kot 
izkoreninjanje vsake sledi stare racionale. 
Obstajal je torej strah, da se stvari povrnejo v 
prejšnje stanje, saj ni šlo za transzgodovinsko 
nasledstvo na kakršnega upa Marks, pač 
pa za priložnostno uzurpacijo obče in 
uveljavljene ureditve. Na podoben način 
Galilejo ni toliko naslednik znanstvene misli 
tedanjega časa, pač pa paraznanstvena trma, 
ki s slabimi dokazi heliocentrizma nasprotuje 
uveljavljenemu prepričanju geocentrizma. 
Prav tako znotraj istega primera ni mogoče 
pojasniti, zakaj Cerkev kljub boljši znanstveni 
poziciji oz. s podporo tedanje znanosti požiga 
drugače trdeče znanstvenike. Skozi običajno 
interpretacijo je norec že tako izven racionale, 
torej brez njene moči posledično neefektiven, 
zakaj ga je potemtakem potrebno potem 
povsem fizično odstraniti skupaj z njegovimi 
idejami?
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Nasploh je mogoče ugotoviti, da 
obstoječa oblast, s tem pa tudi racionala 
sistema, ki jo utemeljuje in preprečuje 
njeno uničenje, pogosto norost označita za 
negativno, kadar jim nasprotuje, recimo skozi 
greh, krivoverstvo, norost, neprištevnost, 
nemoralnost, paraznanstvenost itn. vendar 
razvije pozitivno konotacijo na heroja, 
preroka, svetnika, znanstvenika, vojaka itn.. 
Pri veliko od naštetih je bistveno kateri poklic 
opravljajo ali v prid komu se izrekajo.

Na podlagi navedenega utrdimo sklep, 
da je norost pozicija nove racionale. Tukaj 
pridemo do vprašanja ideologije, torej 
norec ni nujno del nove ideologije, pač pa 
samo predstavnik nove racionale, zato ga 
ne moremo upoštevati za relevantnega pri 
vprašanju ideologij. To je torej omenjeni 
kontraargument. Vendar na podlagi ideje iz 
(E/Re)volucije lahko rečemo “ne še” oz. norec 
je lahko nosilec ideologije, vendar je ideologija 

običajno malenkost večji miselni podvig 
od racionale. Prav tako je mogoče opaziti, 
da norec prej ko slej razvije distinktivno 
ideološko pozicijo, v kolikor hoče racionalo 
nadgraditi za družbeno uporabo. Zato sem 
napisal, da racionala temelji na ideologiji, 
torej jo slednja reproducira, vendar jo vsaj na 
začetku predhaja. Kompleksnejše nastane iz 
enostavnejšega, v kolikor ne izhaja iz nečesa 
kompleksnega. Vse omenjeno je mogoče 
pojasniti skozi delovanje absolutov, vendar 
ponovno menim, da bi z njimi nepotrebno 
obremenjeval tekst.

Nauk norca, norec mora delovati izven 
obstoječega, da bi lahko bil v položaju norega, 
torej je lahko tudi izven ideologije. Naj dam 
povsem enostaven primer, kjer racionala ni 
pogojevana s katerokoli ideologijo. Ideologija 
je del, ki ponuja družbeni odpor ali apel. V 
kolikor se nekdo odloči in naknadno prepozna, 
da je riba, nakar se telo in misli podredijo 

predstavi ribe, potem je to racionala, ki bo 
brez dvoma ne delovala znotraj ideologije, 
kvečjemu imaginarija, vendar bo dovolj za 
povsem nov položaj in s tem norost. Opozorim 
naj, da bi popolna norost pomenila tudi 
izgubo komunikabilnosti, kot lahko vidimo v 
primeru ribe vsaj še razumemo kaj približno 
se dogaja. Komunikabilnost namreč omogoča 
družbenost, s tem pa širjenje partikularnega. 
Tujca se recimo še vedno lahko sporazumevata 
na ravni telesa in podob, četudi ne razumeta 
jezika, vendar prava norost bi onemogočila 
celo to. Ironija norosti je torej, da dovolj 
noro postane nepredstavljivo in kasneje celo 
nerazpoznavno, zaradi česar je tako težko 
norost upoštevati. Nekaj podobnega kot 
je v stari Grčiji barbar nekdo, ki ne govori 
njihovega jezika, torej proizvaja čudne zvoke 
“bar-bar-bar”, tako je težje razumeti nekaj ali 
nekoga, ki se nahaja v nam neprepoznavni 
poziciji.
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Kljub temu bi opozoril, da običajno ne 
gre za tako skrajne primere in da je norost 

nekaj vsakdanjega, s tem pa je tudi mogoče 
opazovati njeno delovanje in posledično obče 
zakonitosti norosti.

Povzetek
Ideologija je torej precej kompleksna, 

razpoznavna in modelirna zadeva, ne 
ovekovečen, brezobličen in nespremenljiv 
kalup. Njeno delovanje ni pretirano drugačno 
običajnim procesom, ki jih lahko najdemo 
na področju ekologije, le da se dogaja na 
drugačni ravni oz. skozi drug medij. Še 
tako zakoreninjene ureditve so torej rezultat 
zgodovinskih procesov in trenutne ureditve, 
ki bodo prej ko slej spremenjene ali ovržene, 
kakor vse ostale dosedanje ureditve, katere so 
se zdele večne, dokler se neko obdobje niso 
končale. Če se v ideologijo vdamo, jo seveda 
neizbežno podpremo. Ne želim dati nasvetov 
kako posegati v te procese, saj to rahlo presega 
moj uvid, še posebno pa ne more upoštevati 

vaše moči in hotenj, torej vas. Namesto tega 
bi želel izjaviti, da vse se da spremeniti. 
Morda ne zdaj in morda to niste vi, vendar 
sprememba je v vsakem trenutku mogoča in 
pogosto je le predstavo stran. Verjetno pa je 
vsaj minimalna raven na kateri je sprememba 
mogoča prav vi osebno.
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Slika 11: Znamenite besede iz Štoparskega 
vodnika po galaksiji. S predpostavko, da 
vesolje nima smisla, logike in mu ni mar 
zate, se je pomembno ne sekirati se zaradi 

njegove zblaznelosti.
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Pomladno druženje

Kot običajno vabimo k pisanju nove člane. 
Ponujamo platformo za kepanje z zamislimi 

v polmadnem snežnem metežu.

V Špegel se lahko prijavite na mail:
spegel.magazin@spegel.si



Prigode hrabre Eve

Zasluge

Pri izdelavi so sodelovali

Predsednik društva:
Sebastjan Pepelnjak

Višji predstavnik:
Aljaž Božičko

Predstavnik:
Anja Karovič
Barbara Meglen

Nosilec rubrike:
Aljaž Božičko
Dušan Klinar
Maks Valenčič

Programer:
Klemen Fajs

Urednik revije:
Aljaž Božičko
Gabriela Janež

Jasna Janež

Grafični oblikovalec:
Aljaž Božičko
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