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UVODNIK
Začelo se je v Mariboru na Trgu Leona Štuklja, nadaljevalo v prestolnici na Prešernov dan. Ob pogledu na množico istomislečih, združenih v boju, se je marsikomu
vzradostilo v prsih. Srca so bila razgreta in upi veliki. A kaj kmalu se je izkazalo, da
bo že prvi češnjev cvet zdesetkal protestniške vrste. Manjši popravki na občinskem in
vladnem vrhu so bili zaslepljenim, neukim ali celo lenim vstajnikom zadosten razlog,
da se ponovno usedejo v naslanjač in uživajo v televizijskem repertoarju. Začela se je
vstajniška kalvarija spopadanja s človeškimi slabostmi in neoliberalnimi vzorci, ki so
nezavedno vtisnjeni v nas. Le redki zavedajoči se so nadaljevali. Le-ti so se razdelili
na dva pola. Tiste, ki verjamejo v spremembe le na način strankarskega vstopa na politični parket in tiste, ki ostajajo zapriseženi svojim anarhističnim pogledom. Katera
pot je prava? Pot neposredne demokracije spreminjanja sistema začenši na lokalni
ravni ali pot formiranja socialistične stranke in vzpostavitev družbenega reda, ki bo
postavil ljudi pred profit. Najbrž obe. Cilji so isti. Enakopravnost, svoboda in pravičnost. Torej, fantje in dekleta, združeni v boju naprej. Za boljši jutri!
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Kosovelov demokratični socializem
Andrej Adam
V tekstu Obnova1 Kosovel piše o zmedi duha, ki se kaže kot kaos v mišljenju, čustvovanju, gledanju lepote in doživljanju večnosti. Ta kaos se deli v »dvoje široko razplavljenih tokov: v ljudi, ki čutijo v sebi silo in premoč duše, in v ljudi, ki so vklenjeni in
obnemogli pred materijo.« (Kosovel, 1977, III/2, str. 800)
Poskušajmo ločiti ti dve vrsti ljudi in se vprašajmo, kdo je materialist po Kosovelu.
V nadaljevanju Obnove preberemo, da je to nekdo, ki je upihnil »luč svoje duhovne
zavesti« in je potemtakem duhovno mrtev. Takšen človek je »zasužnjen od materije«. In naprej: »Vsak materializem je negacija človekove svobodne duševnosti, je
negacija človeka sploh. Načelna zmota njegova je v pojmovanju življenja. Življenje
konsekventnega materialista je torzo.« (Prav tam.)
Materialist, kot ga razume Kosovel, je nadalje nekdo brez prave volje do življenja,
nekdo, ki celo tedaj, ko hlapčuje, ko živi v bedi, ne verjame, ne upa v boljšo prihodnost; in naprej, je nekdo, ki mu ni mar za duhovno strogost oziroma jasnost, nekdo,
ki ne vé za radost, ki jo takšna jasnost prinaša itd.
V tekstu Dijaški časopis2, ki se sicer nanaša na zavest dijakov – mimogrede: zaradi
razlik v organizaciji vzgoje in izobraževanja v Kosovelovem času, tedanjih dijakov
ni mogoče izenačevati z današnjimi, mogoče pa bi jih bilo primerjati s sedanjimi
študenti prvih treh letnikov bolonjskega študija – v omenjenem tekstu torej beremo,
da je »današnje dijaštvo v stadiju nepremagljive depresije, da je v močvirju povojne
psihoze, da je palo z mehko hrbtenico v vrtinec dobe in da se ne more rešiti iz njega.«
(Kosovel, 1977, III/I, str. 840)
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Zasužnjenosti z materijo, neveri v bodočnost, pomanjkanju veselja do življenja, pomanjkanju miselne jasnosti, ki so lastnosti materialista po Kosovelu, so tukaj dodane
depresija, psihoza, mehke hrbtenice – skratka malodušje. V nadaljevanju tega teksta
je zasužnjenost od materije opredeljena še kot sodobni, slabi materializem, ki »je
le smetljiv preostanek onega svetovnega nazora, ki je hotel svoj čas povzdigniti v
1
2

Kosovel, S. (1977): Zbrano delo, Tretja knjiga (Drugi del). Ljubljana: DZS, str. 799–801.
Kosovel, S. (1977): Zbrano delo, Tretja knjiga (Drugi del). Ljubljana: DZS, str. 839–41.

človeku veličast prirode in kozmično zavest človeka ter vzpostaviti v njem nravno samoodgovornost; današnji »materializem« je le korito pomij, v katerem si iščejo hrane
verižniki in špekulantje […].« (Prav tam.)
Materializem, kot ga razume Kosovel, ima še nekaj dodatnih lastnosti: kaže se tudi
kot umik v zasebnost oziroma – v tekstu Manifest Svobodnim duhovom – kot »v molčečnost umaknivša se inteligenca (Kosovel, 1977, III/I, str. 43), ki se klanja pred maliki dneva, onečaščuje ideje, prikrito hlapčuje itd.« (Prav tam.) Materialisti, če doslej
rečeno povežemo še z mislimi iz teksta Kriza človečanstva, »so ljudje le v biološkem
smislu, […] hodijo na koncerte, v gledališče in kinematografe, čitajo knjige – pa so,
ko da so mrtvi. Trudni so.« (Prav tam, str. 32.)
Materialist, kot ga razume Kosovel, je potemtakem nekdo, ki je pripravljen prodati
svoja prepričanja za dober položaj ob koritu, ki za majhno dnevno ugodje proda
duha, ki se ni zmožen predati ničemur pozitivnemu in večjemu od samega sebe, ki
živi le zase, ki – kot lahko preberemo tudi v Krizi človečanstva – omahuje in omaguje,
prav ker živi le zase, le kot posameznik, ker se ni zmožen predati delu za človeka (človeštvo), torej stvari, ki ga presega, razen na videz. Kosovel ga tudi v tekstu Obnova
poimenuje verižnika, nekoga, ki je nagnjen h korupciji, še več, nekoga, ki je kriv, da
je vsa sodobna kultura, vsa civilizacija le »fraza«, »samo forma«, »ali pa sredstvo za
gotova politična sidra.« (Prav tam, str. 800.)
Kar zadeva njegov lasten odnos do orisane depresivne, psihotične generacije brez
hrbtenice je nietzschejansko kratek. Takole pravi:
»Te mrtve generacije naj odmrejo, mi pa ne smemo obupati. Kdor obupa, pozabi, da
je človek, poslan v življenje zato, da občuti radost življenja. Toda radost ni v snovi,
ampak v duši.«
Tistim, ki bi se vendarle hoteli rešiti, po Kosovelu je namreč to mogoče, tistim, ki
še niso na univerzi, ki še imajo v dušah lučke, kliče: »pijte iz hladnih in svežih virov
znanosti, iščite lepote v umetnosti, slikarstvu, literaturi, v muziki […].«
Naslednji vir, ki nam pomaga dopolniti sliko materialista, kot ga razume Kosovel, so
seveda njegove pesmi in zlasti Integrali3. Izpostavimo nekaj verzov.
Slabi, smetljivi materialisti so v Evakuaciji duha (Kosovel, 2003, str. 118) označeni
kot evakuacija duha, anomalija psihologije. Takšne jih dela nevednost glede lastnega
stanja. Kakor Kosovel trepečejo v smrtnem opoju, toda ne vedo, »da je to trepet kril,
3

Kosovel, S. (2003): Integrali. Ocvirk, A. (Ur.). 2. izdaja. Ljubljana: Cankarjeva založba.
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ki se hočejo razprostreti.« V Rimah (prav tam, str. 115) so to frazerji, ki nočejo svojih
fraz pospraviti v muzeje, so posestniki besed, ki nimajo trenja, da bi zagrabila človeška srca. To so »blazirani starci« iz Prostituirane kulture (prav tam, str. 120), starci,
»ki so se prodajali, ki so bili, kar niso hoteli biti. To so sterilni parlamentarci iz pesmi
Pred kapitulacijami (prav tam, str. 121). To je vol, ki »se gleda v vodo, a ne razume
svoje slike« iz Mistične luči teorije (prav tam, str. 122). To so nacionalisti, ki se v pesmi Odprite muzeje (prav tam, str. 124) oklepajo mrličev ali mrtvih idej, torej samega
nacionalizma. To so mrliči iz pesmi Sonce se smeje (prav tam, str. 125) oziroma trdi
asketi, ki z resignacijo v črnih očeh zrejo v bodočnost. Mimogrede – v tej isti pesmi se
jim Kosovel postavi po robu z enim samim verzom: »Jaz sem razkošje.« To so ljudje
iz pesmi Na piramidi (prav tam, str. 126), ki imajo v srcu zlate dolarje in so ujetniki
kapitalistične, »zlate produkcije«. To so verižniki iz pesmi Integrali (prav tam, str.
134), ki »plešejo kankan«. To je Senca – človek, nekoč bankir in jetnik papirjev, ki v
pesmi Nad norišnico (prav tam, str. 135) stopa po belem vrtu norišnice, »zamišljen
v svojo otožno brado«, pred njim pa kakor v kalejdoskopu plešejo »valute, menice,
v mavričnem ognju izgorevajoče.« To je smeh kralja DADE na lesenem konjičku iz
pesmi Predmeti brez duše, kar se nanaša na neživljenjske, brezkrvne umetniške eksperimente (dadaizem). To so kabinetni ljudje iz pesmi Kabinetni ljudje (prav tam,
str. 140), ki jim Kosovel kliče: »Živeti, živeti je smisel človeka.« To so starinarji iz
Sferičnega zrcala (prav tam, str. 142), katerih »trgovine so polne starin« in ko zvonec
na vratih najavi stranko: »Cin, cin!« Kosovel odgovarja: »Obesi se na klin.« To je
žandar iz Konsa: XY (prav tam, str. 146), čigar oči so kot bajonet, neumne in zlobne. To so poživinjeni ljudje, ki v Cirkusu Kludsky (prav tam, str. 148) zasmehujejo
artistko, ji kličejo drzne opazke, medtem ko se pod vrhom šotora drži le še z zobmi
in spusti s sebe še zadnjo tančico. To so majhni ljudje, ki v pesmi Kons: 4 (prav tam,
str. 152) živijo po paragrafih in obsojajo vstajnike na 14 dni zapora, na vislice in na
pregnanstvo. To je »kratkovidni gospod cenzor«, ki v pesmi Kons: X »jaha na nekem
tiskovnem zakonu«. To so zasledovalci mode, ki v pesmi Tujina in mi (prav tam, str.
154) sledijo modi iz Francije, Nemčije in Italije. Igrajo se prepričanje in ne doumejo,
da je resnica vselej že tu (resnica razslojenega sveta) in ji je treba pomagati vstati. To
je brezciljni Slovenec iz pesmi Jubilej (prav tam, str. 155), ki dela »v sivini razmer, v
topeči se megli melanholije, z otožnim pogledom v megleno sedanjost, v megleno
bodočnost.« To so »potuhnjeni tipi v zlatih kožuhih« iz pesmi Potuhnjeni tipi (prav
tam, str. 172), ki molčijo kot pribiti, ko jih obišče v rdeč prapor oviti pesnik. Seveda,
to je detektiv iz pesmi Detektiv št. 16 (prav tam, str. 173), ki preiskuje pesnika, čigar
pesmi ne razume. To je gospod orožnik iz pesmi Gospod (prav tam, str. 175), možic z
drobnimi, hudobnim očmi, malenkosten plašljivec, ki mora, prav ker je takšen, nositi
orožje. Kosovel mu napoveduje odlikovanje – svetinjo malenkostne jezice in podlega
sovraštva. To so – znova – žandarji iz pesmi Žandarji (prav tam, str. 176), ki se začne
takole: »Žandarji so ljudje najnižje kvalitete. Hlapci gospodarjevih povelj.« In to so

parlamentarci iz iste pesmi – seveda parlamentarci lokalnega, zelenega parlamenta
žab. Mimogrede: zelena se v Integralih (tako kot že v pesmi Ekstaza smrti) največkrat
nanaša na Slovenijo – zeleno pokrajino. To so postarani mladi iz pesmi V žalostni
krčmi (prav tam, str. 177): »Postarani. Mladi. Ubiti. Razočarani.« Njihove misli so
tako težke, da ne morejo več goreti, ne morejo več zveneti. To so domnevni politiki iz
pesmi Razočaranja (prav tam, str. 179), ki so nas prodali za zlat denar, ki jim ni mar
za jetnike, umirajoče v temnicah, ki nad upornike, borce za boljše življenje, pošiljajo
celo ovaduhe. To je »truden evropski človek«, ki v Konsu (prav tam, str. 186) »strmi
žalostno v zlati večer, ki je še žalostnejši od duše njegove«, torej truden pripadnik
»civilizacije brez srca«, profesor, ki ne razume življenja. To so speči Ljubljančani iz
pesmi Ljubljana spi (prav tam, str. 191). Medtem ko »Evropa umira v rdeči luči«, ko
»Evropa stopa v grob«, »Ljubljana spi. Kondukter na tramvaju spi. V kavarni Evropi
čitajo Slovenski narod.« Sliši se »trkanje biljardnih krogel«. Mimogrede, to je tudi
sijajna kritika novinarstva. To je nadalje »brezciljni Slovenec« iz Konsa IKARUS (prav
tam, str. 193). Slovenec za tri dinarje. »Slovenec črno obrobljeni.« Jasno, to je suženj
iz pesmi Rodovnik. »Suženj Hlapec. Suženj Hlapčevič Hlapec. Suženj Sužnjevič Hlapčevič Ponižni. […] Janez Ponižni, Stahopetni, Velepotezni.« To je nadalje »Laži-jaz«
iz pesmi Človek pred zrcalom (prav tam, str. 198), nekdo, ki si, ker je tako preprosteje,
prikriva resnico; je »sivi človek«, ki »strmi v zrcalo in se gleda […]« »A resnice ni.«
To so zaznamovanci iz pesmi Zaznamovanci, ki »hodijo s smrtjo v srcu. […] Brez
energije klonejo glave.« Opredeljuje jih »lava trudnosti. Delirium tremens.« To so
starci, slepci, mrtve oči iz pesmi Mrtve oči (prav tam, str. 201). Označuje jih »sivo jezero onemoglosti. Mrtvi srd.« To so netopirski ljudje iz pesmi Smrtni opoj (prav tam,
str. 284). Tukaj »ljudje frfotajo kakor netopirji. […] Njihova srca so kamen, […], ne
morejo dojeti upa […], zastavijo srce, zastavijo razum in se obesijo ob oknu.«
Toliko o Kosovelovem pojmovanju slabega, smetljivega materializma, ki se kaže v
prepričanjih, stališčih, življenjskih držah, v čustvovanju, ki se kaže kot nezmožnost
sprejeti duhovni simbolni mandat, ki se kaže kot nihilizem, eskapizem, kot melanholija, duševna beda, obnemoglost, hlapčevstvo, koritništvo, koruptivnost itd. Kosovelovo pojmovanje materializma torej nima nič opraviti s svetovnim nazorom, v smislu
materializem proti idealizmu, gre preprosto za neko stanje duha, kot so ga reproducirali pogoji kapitalistične ekonomije po I. svetovni vojni v Evropi in pri nas.
Temu nasproti postavlja Kosovel voljo do življenja. Želi si »silnejšega, nešpekulativnega, odkritega, nravno višjega življenja.« (Kosovel, 1977, III/I, str. 800) Še več,
zahteva dober materializem oziroma »materializem, dokler je materializem!« Volja
do življenja je zelo očitna v pesmi Grenko resnična in brez tolažbe (Kosovel, 2003, str.
236):
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»Grenko resnična / in brez tolažbe / je misel na življenje. Če je kremen trd, kleši vanj
z zobmi. / To je volja do življenja. / Če si bolan, sovraži in maščuj. Če se bojiš sovražnikov, odpri oči.«
In vendar, kot je razvidno iz mnogih pesmi in drugih tekstov, Kosovelovo življenje ni
bilo premočrtno življenje volje. Kako le, ko pa je njegova socializacija potekala v istih
družbenih razmerah, ki so predmet njegove kritike? Njegov smeh, rečeno z njegovim
verzom, ni bil zgolj svetal. V pesmi Velika je pot (prav tam, str. 244) preberemo, da
je njegov smeh tudi grenak. V pesmi Ostri ritmi (prav tam, str. 257) pravi naslednje:
»Jaz sem zlomljen lok / nekega kroga. […] Jaz sem sila, ki jo / je razklala ostrina.«
Razklanost, dvojnost (vžiganje in ugašanje volje) sta očitni tudi v znameniti pesmi
Rdeča raketa: »Jaz sem rdeča raketa, vžigam / se in gorim in ugašam. / Joj, jaz v rdeči
obleki! Joj, jaz s srcem rdečim! Joj, jaz z rdečo krvjo.«
Čeravno torej Kosovel zoper materializem, obnemoglost, pasivnost, nihilizem, eskapizem, korupcijo itd. postavlja voljo do življenja, energetiko, pa številne te negativne
lastnosti – ki jih kritizira in biča in jim, kot bomo videli, napoveduje krvav konec
skupaj z družbeno strukturo, ki jih iz dneva v dan reproducira – najdeva tudi v sebi,
se z njimi bori, jim popušča in nad njimi zmaguje. Navedimo še nekaj primerov. V
pesmi Ne veter pomladni zapiše: »Ljubim te, človek brez cilja!« Ob tem dodajmo, da
je brezciljnost pri njem znamenje pomanjkanja volje (usmerjenosti volje). V pesmi
Izmučeni (prav tam, str. 268) beremo: »Izmučeni / padamo v trudno noč, ugašamo;
v naših žilah ni več krvi, ko da je srce prazno, tiho strmijo kalne oči.« Podobna je
tematika pesmi Naša srca so trudna življenja (prav tam, str. 270): »kakor mrliči smo,
ki ne morejo mirno ležati. Kakor sence brez teles. […] Zakaj to življenje brez volje,
omahovanje, omagovanje pred cilji, ki se ne moremo jim približati?« Še posebno zgovorni so nekateri verzi v Pesmi iz kaosa (prav tam, str. 275): »Demonstracije na ulicah
so kakor divje besede gluhonemcev. Sami ne čujemo svoje besede in to je naš obup.«
V pesmi Otožje (prav tam, str. 280) prevladujejo samota, žalost, otožnost: »Večer je
kot zlata krsta. Lezimo vanj.« V Poltonu v molu (prav tam, str. 281) »Sivo nebo joče.
10 ton žalosti. Vse je zastonj.« V Nihilomelanholiji (prav tam, str. 293) se ga lotevata
nihilizem in melanholija. V pesmi O grenka trudnost (prav tam, str. 298) se vanj zaleze »siva, grenka trudnost.«
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Zdi se, da so ta refleksivna in samorefleksivna opažanja manko volje, ki jih je mogoče razložiti kot lastnost slabega materializma ali kot predajanje temu materializmu
v imenu načela ugodja, od Kosovela terjala ukrepanje, in sicer ukrepanje v imenu
svobode duha. Toda katero ukrepanje je pravo. V tekstu Pozitivna ideja4 si Kosovel to
vprašanje zastavi takole:
4

Kosovel, S. (1977): Zbrano delo, Tretja knjiga (Drugi del). Ljubljana: DZS, str. 808.

»V dobi skrajne analize, v dobi, ko ni smeri za življenje, ko ni smeri za umetnost,
ko je vse odživelo, iščemo nove ideje življenja. Taka doba je danes. Vemo, da je doba
povprečnikov, epigonov in iskalcev, vemo, da je doba laži, neiskrenosti in hinavščine.
A že samo to priznanje je za nas tako veliko, ker si upamo priznati v obraz najkrutejšo
resnico, da je to življenje, ki ga živimo, laž, in da moramo živeti drugo življenje, ki
bo resnica.
A kaj je res? Res je, da vsi plesi, vsi pozdravi na ulicah, vsi pogovori, vse debate, vsi
zaljubljenci povečini lažejo, da ne živijo, ampak ponavljajo papirnate besede prejšnje
dobe. In resnica je: prepad v nas samih. Kaj naj ga presveti?«
V nadaljevanju bomo videli, da je Kosovel odgovor in zdravilo zoper zasužnjenost
z materijo (slabi materializem) iskal v borbi, v aktivizmu. Sicer tudi v naravi, toda
borba kot družbeni boj s pomočjo umetnosti, ga veliko bolj definira.
Anton Ocvirk v spremni besedi k izdaji Integralov o Kosovelovem (notranjem) boju
zoper brezvoljnost in slabi materializem piše takole:
»V tem čudno vročičnem ustvarjalnem zanosu, polnem upov, želja, strahov, zaletov volje in depresij, sta se vanj zagrizli predvsem dve vodilni doživetji in ga vsega
prevzeli: prvo je neprestano krožilo okoli smrti, razpada evropske civilizacije, razsula
sveta in osebnega razkroja, drugo pa ga je klicalo v življenje, mu budilo vero v smisel
človekovih naporov, v svetost dela in nujnost borbe za novega človeka.« (Kosovel,
2003, str. 75)
Ocvirk takoj zatem – kot primer – navede Kosovelov zapis iz Dnevnika (5. 7. 1925):
»Sladka opojnost smrti […]. A končno zmaga življenje! Sonce zasije, veter zaveje,
zbudim se in grem življenju naproti, kaj bi s smrtjo.« (Prav tam.)
Nihanje med smrtjo (slabim materializmom) in življenjem, kot premagovanjem slabega materializma je pri Kosovelu – kot rečeno – tesno povezano z umetnostjo in
družbeno akcijo (družbenim aktivizmom) oziroma kar umetnostjo kot družbeno
akcijo. O tem dobro priča naslednji zapis iz istega dnevnika:
»Integrali, zbirke z uvodi. – DELO, TO JE NAŠA ETIKA, UMETNOST JE NAŠA
RELIGIJA: RELIGIJA NAJVEČJIH ČLOVEŠKIH LEPOT, GLEDANO IZ PERSPEKTIVE DUŠE, A NAŠ POLITIČNI CILJ JE SOCIALIZEM.« (Prav tam, str. 76.)
Umetnost in socializem nastopata pri Kosovelu kot Cilj, kot tisto več od njega same-
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ga, kot Ideal, Stvar, ki se ji velja predati in ob njej pozabiti nase, na svoja malomeščanska, smetljivo materialistična majhna ugodja. A ker starega v sebi ni mogel kar z
dekretom odpraviti in nadomestiti z etičnim Idealom, ker navsezadnje Ideala ni nikoli mogoče povsem uresničiti, temveč se mu je mogoče le približevati, je Kosovelov
opus, zlasti od leta 1925 naprej prežet z nasprotjem, ki se kaže kot notranji boj in kot
boj za pravičnejšo družbo oziroma za Cilj ali Stvar, ki edina lahko predstavlja zmago
nad slabo vrsto materializma in nihilističnim brezupom.
Preberimo v tej luči pesem Jesensko tiho (Kosovel, 1974, II, str. 10):
»Jesensko tiho je v meni / in zunaj. Lepo, / kamor pomislim. / Ogromno delo me
čaka. / Ni to veselo? / Ne borim se / za častno občanstvo / v človeški družbi / marveč
/ zanj / v svetu lepega / in pravičnega. / Kaj je veselje? / Življenja željnost. / Veselje
do življenja. / Kaj nam priznanje! / Za korak sem bliže življenju, / v katerega moram
vtisniti / svoje znamenje.«
Anton Ocvirk v opombi k tej pesmi navede besede, ki jih je Kosovel napisal na istem
listu in dodatno pojasnjujejo vsebino pesmi. Med njimi tudi te: »Vsak človek: tudi
najbednejši, poslednji, ponižani, to je naše geslo. Za svitom človečanstva moralno
nov svet. – Naša in vaša etika. To je tista velika etična ideja, ki jo nosi sredi svojega
gibanja socializem, in sicer revolucija. Če bomo čakali, ne nastane nič…« (Prav tam,
str. 570.)
Že v tej pesmi in v tej opombi zasledimo vsebino Kosovelovega programa zoper slabi
materializem. A poglejmo si natančneje zadevo in tudi ovire, s katerimi se je Kosovel
soočal.
Začnimo z odlomkoma iz teksta Propad sodobne družbe in umetnosti5:
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»Dejstvo je, da zastoj naše družbe izvira iz njenih bistvenih kali: obnemoglosti, hlapčevstva in brezciljnosti. […] Kriza hlapčevstva je dediščina stoletij, kriza brezciljnosti
sodobno stanje slovenske inteligence, ki ji načeluje simbol in tip: liberalni rodoljub.
Mlada gibanja, ki nastajajo in se bojujejo za zmago človečanskih idealov pa bodisi v
marksistični ali katerikoli obliki […], ta mlada gibanja so podobna prvi zeleni travi,
ki je vzrasla na pogorišču svetovne vojne. Slovenska svobodomiselna (ta označba je
anahronizem) inteligenca označuje ta gibanja kar pavšalno za komunistična ali klerikalna. Kajti dejstvo je, da slovenski politični listi prav pridno vnašajo v našo politiko
politični diletantizem, ne razlikujoč idejne od parlamentarne politike.«
5

Kosovel, S. (1977): Zbrano delo, Tretja knjiga (Drugi del). Ljubljana: DZS, str. 807.

Besede se nanašajo na zapise slikarja in starokopitnega meščanskega rodoljuba Ivana
Vavpotiča v Slovenskem narodu, ki je mlade slovenske avtorje vsevprek sumil komunizma6 oziroma »ultraslovenskega boljševizma«. Kosovel mu odgovarja (prav tako v
Propadu sodobne družbe in umetnosti), da »naj se ob drugih morebitnih denunciantskih izpadih pouči o veliki razliki med tolstojanskim anarhizmom in med marksističnim komunizmom.« (Kosovel, 1977, III/2, str. 807)
V tekstu poleg napetosti med slabim materializmom in iskanjem rešitve opazimo
dvoje. Najprej nihanje med anarhizmom in marksizmom – spodaj bomo videli, da
je Kosovel v svojem aktivističnem delu (glej zlasti njegovo predavanje Umetnost in
proletarec) zavzel izrazito levičarsko, marksistično stališče. Poleg tega opazimo tudi
kritiko medijev in njihove neznosne površnosti, ki služi le reprodukciji slabega materializma (obnemoglosti, hlapčevstva), v kolikor si sploh ne prizadevajo za pojmovno
jasnost.
Nadaljujmo s pismom Fanici Obidovi, pesnici, ki je pisala pod psevdonimom Mirijam, datiranim s 27. 7. 1925. Neki odlomek pravi takole:
»Po velikih borbah in skepsi, ki me i sedaj preganja, sem se odločil, da stopim na levo.
Iz absolutne negacije, nihilizma, sem polagoma stopil z zaprtimi očmi na pozitivno
stran. Z zaprtimi, da se najprej malo privadim, potem jih odprem… Škoda, da ne
morem priznati absolutno nobene diktature. Kljub temu, da sem vedno simpatiziral
z levo, nisem mogel razumeti njihove ozkosrčnosti. Danes vidim več: oči se odpirajo
tudi njim, ki so bili do sedaj zaprti v teorije. In jaz sem z njimi. Danes sem. Stojim na
njihovi strani, čeprav teoretično še zdaleč ne soglašam. Danes je pač treba, da se fronta deli. Naj se! Ali ste že čitali pisma Rose Luxemburgove iz ječe? Krasna pisma! […]
Na programu imam […], da bomo okupirali drugi list »Mladino«. Letos je slab, a ker
list ni reakcionaren, se da v njem marsikaj napisati. […] Proletarska fronta Slovenije
potrebuje sedaj močnega kulturnega dela, da bo osvojila našo resnično inteligenco in
izobrazila delavca in kmeta. Kar se tiče politike, je pri nas ravno v proletarski družbi
malo boljše nego v buržujskem taboru. Tu je vsaj vsak 10. načelen, tam ni enega.
Mi sicer moramo poznati politiko, a moje delo je v literaturi […]: jaz moram delati
v literaturi tisto, kar delajo naši najmlajši v politiki, to se pravi: prikazovati dobo, v
kateri propada en, a vstaja drugi svet. […] To, vidite, je naša naloga. Literatura mora
v ljudeh buditi spoznanje! Stopnjevati mora življenjsko silo.« (Kosovel, 1977, III/I,
str. 399–401)
Toda stvari niso bile tako enostavne. Vstop na literarno in esejistično sceno je sicer na
papirju deloval zdravilno zoper nihilizem in malodušje (lastnosti slabega materializ6

Kosovel, S. (1977): Zbrano delo, Tretja knjiga (Drugi del). Ljubljana: DZS, str. 1231.
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ma), toda zavedati se moramo, da je bila Kosovelova generacija pod udarcem sistemskega nasilja, tako v tedanji Italiji kot Kraljevini SHS. Tudi to je morda vzrok, da se je
Kosovel v svojem delovanju in v nekaterih svojih zapisih sprva še zatekal v anarhizem.
V pismu Fanici Obidovi, datiranem s 1. 9. 1925, v pripisu preberemo:
»Pravkar sem dobil povabilo na vojaško sodišče v Trst. Kakor vidite, živimo zelo
romantično!« (Kosovel, 1977, III/I, str. 403)
Znano je, da so slovenski dijaki na primorskem, posebno napredno usmerjeni in
zavedni, bili ves čas pod nadzorom italijanske policije. To navsezadnje lepo dokumentira tudi Kosmač v romanu Pomladni dan. Kosovelove pesmi, kot so Slutnja in
številne opazke o žandarjih v Integralih – zgoraj smo jih nekaj nanizali – skoraj gotovo izpričujejo tesnobo zasledovanih ljudi v policijskih državi.
Na slovenski strani meje ni bilo veliko bolje. O tem, kako je Kosovel doživljal stanje
tukaj, to je v Ljubljani, lepo priča naslednji odlomek iz Kronike7: »Kadar je prišla
»Obznana«, ne samo za komuniste, ampak tudi za vse mlade, poštene kulturne delavce, ko je bilo vse, kar je dišalo po novem, tako rekoč pregnano iz oficialne slovenske kulturne družbe in otopelost, odrevenelost, brezdušnost in reakcija, tako rekoč
zaščitena po zakonu za zaščito države, je prišel v slovensko deželo blaženi mrtvaški
mir. Gledališče, Ljubljanski zvon in Dom in svet so postali grobnica in muzej. […]
»Zvon« je zajadral v mrtvi pristan čiste umetnosti, Dom in svet se je potapljal čimbolj
v vseuničujoče katoličanstvo. V slovensko umetnostno življenje se je vtihotapila Nirvana, kakršne si ni mogel predstavljati niti sam Buda.« (Kosovel, 1977, III/I, str. 189)
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Mimogrede, »Obznana (slovensko razglas) je zakon vlade Kraljevine SHS, sprejet v
noči z 29. na 30. december 1920, s katero je do sprejema ustave prepovedana »vsaka
komunistična in druga rušilna propaganda«. Poslancem Komunistične partije Jugoslavije, ki je na volitvah 28. novembra istega leta dobila 198.736 glasov in s tem 58
poslanskih mest, s čimer je bila tretja največja stranka v državi, so bili mandati odvzeti. […] Obznana je bila objavljena z obrazložitvijo, da komunisti pripravljajo državni
prevrat, zaradi česar so prepovedali njihovo javno delovanje.« (http://sl.wikipedia.
org/wiki/Obznana, pridobljeno 22. 10. 2013)
Umetniško-politično delovanje, zlasti takšno, ki se je spogledovalo s socialističnimi
idejami, je bilo tedaj prepovedano in nevarno na obeh straneh meje. Za delovanje je
bilo resnično treba volje oziroma srčnosti, poguma. Kosovelove pesmi, ki govorijo o
orožnikih in jetnikih, niso naključne.
7

Kosovel, S. (1977): Zbrano delo, Tretja knjiga (Prvi del). Ljubljana: DZS, str. 188–98.

S tega zornega kota lahko še lažje razumemo ne le začetno nihanje med anarhizmom
in marksizmom, temveč tudi Kosovelove izmenične izbruhe poguma (volje) in resignacije. Prisluhnimo najprej bodrenju, nihilizem premagujočemu izbruhu poguma
v pismu Fanici Obidovi, napisanem 12. 7. 1925, ko se Kosovel zaveda, da ga utegne
zavzemanje za svobodoljubne ideje drago stati:
»Stopil sem na kitajsko obzidje naših kulturnih razmer in se razgledal širše po svetu
in kozmosu. Marsikaj mi je postalo jasno, kar mi ni bilo. Z novim spoznanjem pa pride nova naloga, novo žrtvovanje. Če bo trpljenje: pozdravljeno! Tudi trpeti se splača
za ideje. Šele ako trpimo zanje, oživijo. S krvjo naših src jih moramo oživeti. Strašna
naloga, a lepa. Končno, kaj je življenje? Človeštvo živi, recimo, 500.000 let in kaj je 50
let v primeri s tem. Nič. Kaj bi se človek bal za teh par let. Človek mora preko mostu
nihilizma na pozitivno stran.« (Kosovel, 1977, III/I, str. 397–8)
Z veliko poleta se je Kosovel izrazil tudi na prvih dveh straneh Mladine, ki jo je tedaj
prevzel s krogom svojih prijateljev. Besede so programske: »Ne bomo se ozirali na
one, ki prodajo za skledo leče svoje prepričanje, tudi na one ne, ki ga sploh nimajo.
Le za resnost in poštenost sobojevnikov nam gre. […] Zmaga resnice v kulturnem,
humanizma v gospodarskem, pravičnosti v socialnem življenju pa bo največji triumf
sodobnega človeka.« (Kosovel, 1977, III/I, str. 11)
Toda, kot nakazano, takšno zavest, še posebno v razmerah, ki so zadušile emancipatorno gibanje in upornike obsojale bodisi na lakoto in izključenost iz družbenega
življenja (vsiljeni kulturni molk) ali na zapor, je težko vzdrževati tako visok nivo
zavesti. Ni čudno, da se je Kosovel – kot smo omenili – moral ves čas boriti s samim
seboj, s svojimi napadi tesnobe in malodušja. Morda še bolje kot v pesmih to izrazi v
enem zadnjih pisem Fanici Obidovi:
»V dnu je človek vedno sam, čisto sam. Vi ne veste, kako je to včasih obupno in
čudno. Da je človek lahko celo sam sebi tuj, to razumem šele sedaj. Včasih sem dobil
uteho v literaturi, danes je ne dobim več. Jaz ne vem, kaj je z menoj in zakaj je tako.
Samo to vem, da sem razbit in da ni pomoči tej strašni sivi bolečini v meni. Samo
to vem, da bi moral kričati, da se izkričim, da bi moral razrušiti raz sebe vso to sivo
kopo pepela, ki me duši, davi in ubija. Ves optimizem, vsa volja do dela, vsa energija,
vse to je umetno, rojeno iz želje po pravici, iz žeje po odrešitvi nas samih, iz žeje, da si
sami ustvarimo nov svet, kjer bo pravica pravica in človek človek. A naše življenje je
žalostno in tudi tej odrešitvi ne verjamemo docela. Borimo se zato, ker bi radi živeli,
a mi ne živimo. V Ljubljani delamo, res delamo, a vse to je samo krinka; prepričali bi
se radi, da ima življenje smisel in človek pravico do življenja. Zato delamo, ker nas
delo tolaži.« (Kosovel, 1977, III/I, str. 404)

13

Toda volja, življenje, akcija, energetika so vendarle prevladali. O tem pričajo pesmi,
kot so Ekstaza smrti, Rdeči atom in mnoge druge. O tem pričajo njegovi ključni eseji
kot so Uvodne besede, Kriza, Umetnost in proletarec, Kriza človečanstva itd., o tem priča njegovo aktivistično delo, zlasti delo v Dramsko-literarnem krožku Ivan Cankar.
Smetljivi materialist, ta utrujeni izraz časa, ki si je iskal domovinsko pravico tudi v
duševnosti Srečka Kosovela, se je torej moral umakniti klicu po avtonomiji duha,
družbeni in idejni svobodi. Volja do življenja, duševna moč, vztrajanje pri zastavljenih projektih, sprejetje simbolnega mandata, svetla bodočnost, duhovna jasnost,
svoboda, resnica, občečloveška umetnost in radost – to so ideali, ki so imeli najvišjo
ceno v Kosovelovem svetu predstav, ki so prevladali. A kot rečeno, za vse te ideale se
je bilo potrebno boriti. Kot lahko preberemo v Kosovelovem Dnevniku iz 15. 7. 19258:
»borbenost, pogoj življenja.«
Seveda gre za borbo za pravično družbo in svobodo umetniškega ustvarjanja. Anton
Ocvirk v spremni študiji k izdaji Integralov9 navaja besede iz že omenjenega Kosovelova Dnevnika:
»Naša literatura mora biti silno močna, da bo vzbujala akcijo, silo velikih dejanj, […].
To je njeno poslanstvo. Ona obuja duše, ogenj mora biti, ki vžiga, požar, ki uničuje,
potop, ki potaplja Evropo pred Smrtjo. Naša literatura ≡ energetika.« (Kosovel, 1977,
III/I, str. 716)
Ocvirk predlaga, da je treba trojni enačaj brati takole: »Naša literatura mora postati
čista, do kraja stopnjevana energija.« (Kosovel, 2003, str. 29) K temu dodaja, da je bilo
za Kosovela zelo pomembno vztrajanje pri simbolnem mandatu, kakor ga je razumel,
torej »idejna premočrtnost, […] zavest, da ne sme popuščati in popustiti na nobeno
stran, da se ne sme ukloniti niti pred nasiljem niti pred vabljivimi obljubami, kaj šele
da bi zatajil samega sebe in svoje prepričanje.« (Prav tam, str. 28.)
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Na tej podlagi lahko razumemo tudi Kosovelovo zavezanost že omenjenemu aktivizmu (dejanjem), zlasti snovanju revij (Lepa Vida) in dejavnosti v Dramsko-literarnem
krožku Ivan Cankar. Glede delovanja krožka lahko v omenjenem Dnevniku preberemo:
»Zbiraj okrog sebe ljudi, ustvari počasi, da oni tega ne spoznajo, šolo, svoje ideje jim
vcepi (pomen krožka). Disciplinirani borci. Šola, ki razločuje učitelja in učence, nas
je naredila plahe. Vsi smo tovariši. Klubski princip.« (Kosovel, 1977, III/I, str. 712)
8
9

Kosovel, S. (1977): Zbrano delo, Tretja knjiga (Prvi del). Ljubljana: DZS, str. 713.
Kosovel, S. (2003): Integrali. Ocvirk, A. (ur.). 2. izdaja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Samo nekoliko naprej stoji tole:
»O snovanju društva »Mladih kulturnih delavcev«, ki naj ima ta namen, da vprizarja
predavanja po deželi in delavskih revirjih:
1) znanstvena,
2) umetnostna,
3) praktična.
Da prireja akademije in gledališčne predstave po deželi in naših malih mestih.
Organizirano delo »Potujoči labod«. Potujoča ljudska univerza.«
Društvo oziroma krožek je dejansko zaživelo in izvedlo nekaj javnih nastopov. Člani
Dramsko-literarnega krožka Ivan Cankar so začeli delovati leta 1925. Kosovel v Kroniki sicer priznava, da je bila volja članov za delovanje še šibka in energija še majhna
(Kosovel, 1977, III/I, str. 190). Tako so se misli na nastope hitro porodile in kmalu
zamrle. Člani so namesto na dogovorjene sestanke kluba odhajali v opero (prav tam,
str. 195) ipd. Toda izpeljali so dva recitacijska večera, novembra 1925 v Šentjakobskem gledališču in februarja 1926 v Zagorju. V Ljubljani je Kosovel predstavil pesem
Ekstaza smrti in predavanje Kriza, v Zagorju predavanje Umetnost in proletarec.
Poanto pesmi Ekstaza smrti je mogoče razložiti s primero: tako kot smo mi, sodobni
Slovenci, ob vzhičenem odhodu iz Jugoslavije in vstopu v EU imeli na ustih gesla, kot
so konec totalitarizma, svoboda, demokracija, bili slepi za resnico, da je bilo družbeno okolje, v katerega smo vstopili, neoliberalno, se pravi zgolj drugače totalitarno,
enako Kosovel v Ekstazi smrti ugotavlja, da se je njegova generacija rodila v utrujeno,
umirajočo, krivično, absolutistično, totalitarno, le na zunaj sijočo Evropo, ki jo bo
preobrazil novi, socialistični družbeni red. Predavanje Kriza je pravzaprav esejistična
ubeseditev te teme. Poglejmo značilen odstavek:
»Evropa umira. Do smrti izmučeni evropski človek divja z električno brzino v razvoj,
divja in samo eno željo ima še: umreti. Državni aparati pritiskajo tega človeka k tlom,
suženjstvo nevidnih spon duši tega človeka, prikovan je na zbesneli motor razvoja in
se ne more rešiti. Demonska sila kapitalizma žene ta stroj proti koncu in rešitev je
samo ena: da se razpoči ta stroj in se ta človek osvobodi. A osvobojenja ni. Politični
absolutizem pritiska na izmučeno Evropo. Še zadnjič hoče vkovati pol mrtvega, trudnega človeka, ki nima niti krvi več, da bi krvavel. Potem ko je izsesal moči iz ljudi, jih
hoče vladati, usužnjiti. To je vzrok, da Evropa umira. To je kategorični imperativ njene smrti. Evropa mora umreti, to je njena odrešitev. […] Tudi v naše idilično zelene
pokrajine je prišel ta krik. A bilo je kot vedno: postal je odmev, ki je zamrl. […] Dolina šentflorjanska pa je ostala: njen simbol je Ljubljana s svojimi nizkimi, zakajenimi
krčmami, koder ugašajo naši polizobraženci, koder tonejo ob začetku in sredi svoje
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poti naši umetniki v tragičnem spoznanju, da ne zmorejo tega, kar bi hoteli. Polovico
jih je usužnjenih po službah, njih zmožnosti tonejo v kapitalu, ki je alfa in omega
naših bednih umetnostnih razmer.« (Kosovel, 1977, III/I, str. 190)
Tedanja recepcija nastopov Krožka je bila značilna za naše kraje. Dvorana v Ljubljani
je ostala skoraj prazna. Anton Ocvirk to pojasnjuje takole: »Ljubljansko občinstvo je
takrat rado prihajalo k takim in podobnim prireditvam mladih, kadar je kazalo, da
se bodo razmahnile pri njih modernistične vragolije in ekscesi, ki so vzbujali med
poslušalci smeh in celo zgražanje. Vsega drugega pa se je izogibalo, ker se je balo, da
bo delovalo moreče.« (Kosovel, 1977, III/II, str. 980) Seveda Dramsko-literarni krožek Ivan Cankar ni ponujal cenene zabave. Ravno nasprotno, za ljudi s šibkimi živci
in slabo prebavo je bil najbrž zelo moreč. Poleg tega je bila agenda krožka povsem
protimodernistična. Ciril Debevec in Srečko Kosovel sta v vabilo na Dva recitacijska
večera v Ljubljani zapisala: »Vse živi s filmom, ki hitro beži pred očmi in ki se ne ustavi pred dušo. Film vpliva trenutno; trajni vtis pa ostane samo eden: površnost. […]
Preveč je izum in premalo življenje. […] Kar manjka filmu, je živa beseda, živ človek.
Živa beseda pa je najjačje sredstvo tega izražanja. Literatura je umetnost žive besede
[…]. To prinašamo. Ne lovimo se za modnimi gesli, ni nam do mode. Rasemo, kakor
zahteva čas, ne pa razni modni reformatorji.« (Prav tam.) Člani krožka, vsaj Kosovel,
torej niso ponujali nič ekscesnega, zgolj spremembo družbenega sistema. To je razvidno tudi iz odzivov tedanjega tiska na ta dva večera. Še enkrat Anton Ocvirk: »Zanimivo je, kako so se (ocene v tisku) izogibale jasni besedi v zvezi s Kosovelovim predavanjem, ki je očitno vpilo po resnem javnem razpravljanju.« (Prav tam, str. 981.)
Ne glede na družbeni neuspeh in tudi neoziraje se na še premajhno energijo, ki se je
izražala z neresnostjo (nevztrajnostjo) delovanja nekaterih posameznikov, so člani
krožka sklenili – in kaj je lahko boljši dokaz živosti njihove volje – da se morajo lotiti
vzgajanja delavskega razreda in to tam, kjer je delavski razred dejansko obstajal – v
rudarskih revirjih. Zato so se odpravili iz Ljubljane v Zagorje. V tej zvezi lahko v
enem izmed Klopčičevih pisem Kosovelu preberemo naslednje:
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»Ko si svoj čas pisal meni, da mislite iti med ljudi v centre Slovenije, sem silno vesel
pozdravil to namero. Zakaj? Naš pokret je pokret mladih in kot tak nekaj novega in
v nasprotju s »starim«. Stari imajo oblast v literarnem carstvu, ker imajo v rokah vse
kulturne zavode. Z vsemi temi sredstvi so zastrupili purgarsko publiko, ki je stara
bolj mimo njih samih. To publiko preroditi je mogoče šele s silo, z močjo, ki stoji za
mladimi, to se pravi, mladi morajo vzgojiti novo publiko kot pogoj za ves boj. In to
publiko bomo iskali tam, kjer so tla najbolj žejna setve. Če pa položimo roko na srce,
moramo priznati, da bo to predvsem v delavcih, v tistih, ki ustvarjajo vse od igrač do
gigantskih strojev in so bili tudi početniki poezije.« (Kosovel, 1977, III/II, str. 989)

Oglejmo si še nekaj poudarkov iz najboljšega Kosovelovega predavanja Umetnost in
proletarec, ki ga je prebral delavcem v Zagorju in v katerem izrecno tematizira socialistično pojmovanje razrednega boja in poziva k vstaji. Zgoraj smo omenili, kako je
snoval krožek za vzgojo predanih borcev. Tukaj nadaljuje in definira osnovno nalogo
delovanja krožkov:
»Če si gospodje kapitalisti ustanavljajo: društvo ljubiteljev športnih psov, društvo
ptičarjev, društvo za proslavitev jubilejev, in s tem dokazujejo svojo nezrelost in nepripravljenost v sodobnosti in bodočnosti, potem si moramo mi ustanavljati kulturnobojne organizacije, ki bodo izraz našega stremljenja in našega dela za neizprosno
borbo s starim, odmirajočim kapitalističnim svetom.« (Kosovel, 1977, III/I, str. 28–9)
Naloga je torej človekoljubna, pomagati pri smrti krivičnega sistema. »Ako govorimo
o propadu Evrope, mislimo na propad razpadajočega kapitalizma, ki sicer še skuša
z vsemi sredstvi kraljevati po Evropi, ki pa bo kakor vsaka krivica moral v teku let
propasti. Tako je tudi razumeti mojo pesem Ekstaza smrti.« (Prav tam.)
Nato zanimivo, dobro, jezikovno bogato pojasni, zakaj je kapitalistični sistem krivičen. Ustrezni odlomek je nekoliko daljši, a ga je vredno prebrati in sproti komentirati:
»Predavalnice, gledališča, koncertne dvorane – vse je svetlo razsvetljeno, vse živahno; na tisoče ljudi posluša predavanja, koncerte, gledališke predstave.
Po teh gledališčih, po teh koncertnih dvoranah, po teh predavalnicah bo vsakdo
lahko opazil, da manjka glavni sestavni del človeške družbe: proletariat. Proletarec,
ki mora opravljati v družbi najtežja in najpožrtvovalnejša dela, proletarec, na čigar
ramah tako rekoč slone vsi kulturni narodi, proletariat, ki s svojim trdim in težkim
delom pospešuje razvoj kulture, ta proletariat je postal popolnoma odrezan od kulturnih pridobitev človeške družbe.
Gledališče in koncertna dvorana, oboje je postalo le predpravica zgornjih desettisočev in kultura je postala hote ali nehote, pa vendar logično po vseh zakonih odvisnosti človeške družbe, razredna kultura.« (Prav tam, str. 21.)
V odlomku je že na delu socialistična in ožje marksistična interpretacija družbe oziroma kapitalizma kot vseobsežnega, totalnega družbenega dejstva, ki deluje po lastni
notranji logiki oziroma »slovnici«. Tako Kosovel že opazi in opaženo širi naprej, da
je ena izmed bistvenih lastnosti kapitalizma odrezanost večine od lastnih, neodvisnih virov za preživetje, od virov za zadovoljevanje družbenih potreb. Kot vemo se
nenehno rezanje v te vire (varčevanje z njimi) dogaja v imenu kopičenja, akumulacije
kapitala. Brez neodvisnih virov seveda ni »svobodnih« delavnih ljudi, ki so po redni
ceni, največkrat pa pod to ceno prisiljeni prodajati svojo delovno silo. In v odlomku
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so delovni ljudje odrezani od kulture, v kolikor je kultura ena izmed temeljnih družbenih potreb vseh ljudi. V zameno za to odrezanost so obsojeni na trdo delo in sočasno reprodukcijo lastnih delovnih zmožnosti, ki je tedaj potekala v bedi in skrajno
nekulturnih pogojih. Ob tem dodajmo, da je Kosovel v živel času, ko je na svetu začel
prevladovati fordizem, se pravi način proizvodnje, ki je delavce spreminjal v priveske
strojev, v bitja enega samega giba za tekočim trakom. Ogorčenje nad takšnim načinom uvajanja inovacij v sfero kapitalistične produkcije zaradi pospešenega črpanja
presežne vrednosti, je Kosovel izrazil tudi v pesmi Kons (Kosovel, 2003, str. 145):
»Človek: to je nova beseda.
Uničite taylorjanske
TVORNICE! HIŠA IZ
UNIČITE! OPEKE
Človek ni avtomat.«
V nadaljevanju predavanja Umetnost in proletarec Kosovel preide k orisu položaja
umetnosti v kapitalizmu:
»Kapitalisti, bogataši in buržoazija, vsi ti […] ne podpirajo umetnosti iz kakšnih
človeških idealnih nagibov, recimo, iz tega nagiba, da bi umetnik lahko od njene
podpore živel svobodno in ustvarjal umetnine resnici in svojemu prepričanju na ljubo.
Njihov cilj je drugačen; kakor so se polastili proizvajalnih sredstev materialne kulture, recimo, tvornic, bank, borz, veleposestev, tako si hočejo osvojiti kapitalisti tudi
proizvajalna sredstva duševne kulture, umetnike, znanstvenike, iznajditelje, pisatelje
itd. To se pravi zasužnjiti si hočejo ne samo ročne delavce, marveč tudi intelektualce. Umetnik in znanstvenik sta v sodobni družbi brezpravna, izpostavljena trpljenju,
stradanju in umiranju. In ker je vsakemu resničnemu umetniku svobodno izpovedovanje svojih spoznanj najvišja dolžnost, zato je tudi vsak resničen umetnik postavljen
pred alternativo: služiti ali resnici ali buržoaziji.« (Kosovel, 1977, III/I, 21–2)
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Jasno je, da se je Kosovel štel za intelektualca, umetnika. Jasno je tudi, da je moral spoznati, da je slabi materializem, nihilizem itd. posledica služenja kapitalu in s
tem služenjem povezana izdaja lastnih načel, kar je, kot smo videli, že načelno ostro
zavračal. Zakaj je umetnost, ki služi kapitalu, slaba umetnost, je tudi očitno. Zlasti
zato, ker je, kot vse drugo v kapitalizmu, podrejena načelu akumulacije kapitala. Zato
je umetniško ustvarjanje ali umetniško delo v kapitalizmu priznano kot delo le, če
prinaša dobiček, če je zmožno preživeti na trgu. Sicer je zapravljanje časa, tratenje
denarja. A resnica bi morala biti ravno nasprotna:

»Resnica pa slove tako: vsak človek je dolžan delati, toda zato, ker je dolžan delati in
ker dela, zato ima pravico živeti in uživati vse dobrine, ki jih je pridobila človeška družba v teku razvoja. Ali krajše rečeno: če je moja dolžnost delati, je moja pravica živeti.«
(Prav tam, str. 22.)
Resnica je torej ta, da bi morali tudi produkti umetnosti služiti zadovoljevanju osnovnih družbenih potreb. Vsi ljudje imajo pravico do uživanja umetnosti, ker so ljudje.
»Tega pa kapitalisti, lastniki veleposestev, delničarji tovarniških družb, člani borz nočejo priznati. Oni hočejo, da bi proletariat sicer delal in tlačanil, uživali pa bi oni.
Oni hočejo, da bi bil proletarec stroj, ki bi jim ustvarjal sredstva za čim lažje življenje.
Zato izdajajo celo kopo časopisov in revij, da ustvarjajo sebi prijazno javno mnenje
ter da govorijo odkrito ali prikrito, da je tako prav, da mora delavec delati, gospodar
pa uživati.« (Prav tam, str. 22.)
Odlomek med drugim tematizira vprašanje ideologije in njenih ključnih nosilcev –
ideoloških aparatov. Tukaj so omenjeni mediji. A ker smo Kosovelovo kritiko medijev
v kontekstu nihanja med nihilizmom in aktivizmom na kratko omenili že zgoraj, se
tega več ne bomo dotikali. Tudi niso mediji edino sredstvo ideološke reprodukcije sistema – tu je še politika v parlamentarni obliki, šola itd. Vsi ti ideološki aparati države
ali vzvodi reprodukcije odtujene zavesti relativizirajo ključna vprašanja danega časa,
pripomorejo, da se ljudje za varčno obrezano drobtino kruha, impregnirano zrno
ugodja in prenapeto kakovost postavijo na okope zasebnosti in potem bodisi vpijejo,
da je to njihova pravica, bodisi – ko je drobtina vse manjša – da ne gre drugače – ker,
če šepa gospodarstvo, moramo pač zategniti pas, moramo varčevati z življenjem.
Ker smo že pri tem, si oglejmo primer Kosovelove obravnave kapitalistične ideologije
na področju šolstva. V pismu sestri Anici Kosovelovi (7. 10. 1925)10 preberemo:
»Izšel je nov predpis za diplomske izpite. Skupine so silno malo obsežne in lahke.
Nam, ki smo že v 7. semestru, je na izbiro, da delamo lahko i po starem i po novem
sistemu. Po novem sistemu bi me stal doktorat kakih 5–7 tisoč dinarjev, zato bom
delal jaz doktorat po starem sistemu. Če pa boš delala diplomo po novem sistemu,
boš lahko naredila letos že pol diplome. Diploma je deljiva v 3 dele. Po novem sistemu
je snovi tretjino komaj, ki jo je treba predelati za izpit.«
Pojasnilo k tem besedam najdemo v tekstu Novi predpisi za diplomske in doktorske
izpite na filozofski fakulteti11:
10
11

Kosovel, S. (1977): Zbrano delo, Tretja knjiga (Prvi del). Ljubljana: DZS, str. 277.
Kosovel, S. (1977): Zbrano delo, Tretja knjiga (Drugi del). Ljubljana: DZS, str. 805–6.
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»Že tako nam proletarskim študentom pospešuje študij vitalno krušno vprašanje, že
tako je čas tak, da kliče nezrele, nepopolne ljudi v življenje, nesigurne in omejeno
strokovno izobražene, pa potem še taki predpisi.
Fakt je, da mi, ki ne uživamo nikakih podpor niti od staršev niti od države, krčimo
najkrajšo pot študija skozi življenje. Velikokrat sploh ne moremo študirati. Zato nam
je bila doslej simpatična stroka, šel si za tem, da nekaj res obvladaš, čeprav ozko,
a zato specialno tvarino. Doslej so se izpitni predpisi ravnali po strokah, odslej je
narobe; stroke se bodo ravnale po izpitnih predpisih. S tem izgine še oni »ideal«, ki
je doslej stal nedosežen pred nami – stroka. Namesto tega stoji: izpit. Jasno je, da se
človek v štirih letih prav malo izobrazi, da ne more veliko znati, tudi če ima izpite. A
še bolj jasno je, da se bo še manj naučil, če mu direktno predpišeš omejeno tvarino.
[…] To se lahko zgodi samo v času, ko je buržoazni duh prešel že tudi v zakone, ne
le v prakso. […].«
Ideologija, ki jo skozi šolski aparat vsiljuje kapitalizem, je tukaj jasna: manj znanja,
zlasti emancipatornega, takšnega, ki utegne strokovnjaku privzgojiti samozavest, in
višje cene na trgu delovne sile za njegovo znanje. Šola tako po eni strani služi trgu,
vzgaja strokovnjake, katerih znanje je omejeno, cenejše in že pripravljeno za trg (danes so to kompetence in razne pismenosti), po drugi strani pa se tudi sama začenja
vesti tržno, dobičkonosno.
Toda vrnimo se k tekstu Umetnost in proletarec. Po kratkem orisu strukturne logike
(slovnice) kapitalističnega sistema Kosovel po svoje povzame slavno Marxovo tezo,
da kapitalizem po notranji logiki ustvarja silo, ki ga utegne odpraviti: prav proletariat, v kolikor se ta ozavesti in sprejme razredni boj. Proletariat, tako Kosovel, se je
torej »osvestil. Zavedel se je, da njegovo delo ustvarja življenjske pogoje družbe, da,
spoznal je celo, da njegovo delo prispeva k najneobhodnejšim potrebam človeškega
življenja. Zavedel se je, da na podlagi svojega dela lahko zahteva prav take življenjske pravice kakor oni, ki preživijo vse svoje življenje po kavarnah, barih, bordelih in
zabaviščih in včasih niti z mezincem ne ganejo za svoje življenjske potrebe. Zato se
je organiziral in sprejel razredni boj v svoj življenjski program […]. Ta razredni boj
daje proletarcu življenjsko silo in življenjski program.« (Kosovel, 1977, III/I, str. 23)
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Tukaj torej najdemo razrešitev temeljne Kosovelove teme, ki zadeva vprašanje volje, srčnosti, energije na eni strani, na drugi strani pa nevarnost malodušja, slabega
materializma, nihilizma itd. Tisto, kar lahko osrči delavski razred in v čemer je tudi
sam iskal izhod iz malodušnega nihilizma, je torej prav borbenost, a ne kakršnakoli,
temveč borbenost skozi spoznanje resnice o lastnem položaju v družbi, ki je prav razredni položaj, in sprejetje boja kot razrednega boja. Del tega boja je tudi polaščanje
kulture (umetnosti in znanosti) kot osnovne človekove potrebe, kajti, »brez dovoda

duševne kulture ostane ta razredni boj kakor neprižgana luč, ki ne more razsvetljevati kaosa vsakdanjih borb. Ta luč je umetnost in znanost.« (Prav tam, str. 23.)
Seveda je tema razrednega boja razvidna tudi v Kosovelovem umetniškem ustvarjanju. Dober primer je pesem Kons: NOVI DOBI (Kosovel, 2003, str. 187):
»Nova doba prihaja / v kolektivnem imetju, / nova doba prihaja / i delavcu i poetu. /
Smrt tehnično mehaničnim problemom! / Vsi problemi so problemi človeka. / Proti
Taylorjevemu sistemu! /Humanisti z vijolično brado.
Nova doba prihaja, / KO BO VSAK DELAVEC ČLOVEK, / KO BO VSAK ČLOVEK DELAVEC. / Nova doba prihaja / z uporom sužnjev.«
V predavanju Umetnost in proletarec sledi še nekaj pikrih na račun buržoazne
umetnosti, kjer Kosovel – sedaj na ravni odnosa umetnik/družba – ponovi in naprej
razvije tezo o odrezanosti – sedaj umetnikov in znanstvenikov od lastnih virov, tj.
od družbenega življenja, kar, denimo, umetnike sili v odtujeno dejavnost, ki je sama
sebi namen:
»Buržoazija si je osvojila vse kulturne zavode in tudi usužnjila umetnike. Skušala
jim je vzeti svobodno mnenje na ta način, da je razglasila parolo: umetnost zaradi
umetnosti. Na ta način je hotela povedati: »Umetnik ne zanimaj se za to, kaj se godi
v življenju, ali je to pošteno ali ne, pravično ali krivično, marveč piši, piši, umetnost
zaradi umetnosti.« S tem pa je odrezala umetnika od življenja, oddaljila ga je od pravrelca vsake umetnosti. Umetniki so se izgubljali v artističnih igračkarijah in pozabili, da je pravi smisel v umetnosti za človeka. S tem, da so razglašali geslo umetnost
zaradi umetnosti, so samo nezavedno služili zgornjim desettisočem, ki so na ta način
previdno izvojevali zmago, da so ubranili resničnosti vstop v umetnost.« (Kosovel,
1977, III/I, str. 23–4)
Zgoraj smo videli, da je to temo razvijal tudi v Integralih: smeh kralja DADE na lesenem konjičku v pesmi Predmeti brez duše. V predavanju pa sledi še poskus prikaza
nove naloge umetnosti, ki izvira iz same strukture odtujitve umetnika od družbe in
njegove razredne podrejenosti:
»A razkol družbe, ki je nastal z vedno hujšim oddaljevanjem delavcev od parazitov, je
ustvaril nove pogoje za rast in ustvarjanje umetnika, naložil je umetniku novo nalogo
upodabljati življenje iz resničnosti, prenašati to resnično v umetnostno obliko, oblikovati to resničnost v umetnost. […] Prišel je čas, ko je umetnik sam postal ogrožen
v svojih najelementarnejših človeških pravicah, in ta čas se je umetnik prebudil in
spoznal, da tudi njemu ovirajo besedo, kadar hoče govoriti po svojem prepričanju,
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zvest samo brezobzirnemu spoznanju, da mora umetnik govoriti resnico, ne pa lagati. Zato se je priključil onemu gibanju, ki se ravno tako bori za popolno svobodo
človeka, za popolne pravice človeka in ki se bori z razrednim bojem za brezrazredno
družbo, ki bo ustvarila take življenjske pogoje, da sploh ne bo potrebno še poudarjati,
da zasluži vsak delavec svoje življenjske pravice, ampak ko bo veljajo: vsak človek je
delavec, vsak delavec je človek.
Za tega človeka, ki ne bo delal za izkoriščevalske in niti le za svoje egoistične namene,
marveč ki bo delal zato, ker živi, in živel zato, ker bo delal, misli sodobni umetnik,
kadar pravi: umetnost za človeka.« (Prav tam, str. 21–24.)
Kosovel je torej videl rešitev svoje lastne volje in volje delavnih ljudi v medsebojnem
povezovanju, v snovanju skupnih borbenih organizacij, sposobnih za razredni boj.
Sicer je to skiciral že v tekstu Dijaški časopis12, kjer je zapisal:
»Delavci bodo vstali, vsi, ki gradijo življenje v posameznih njegovih delih, manuelci,
intelektualci, z eno besedo vsi, ki hočejo živeti, ker imajo za to svojo prirodno pravico. Vstala bo nova sila, ki naj reši propalo človeštvo, sila, ki je preračunana na našo
dobo kot maščevanje in lečilo. Zgodovinar bo napisal: zgodovino pišejo mase. Ako
pregledamo te faktorje, je uvideven račun: vse bo strto, kar nima ogrodja.«
Zaključimo z verzoma iz pesmi Samotni jaz obupuje13:
»le samotni jaz obupuje,
Skupni jaz zmaguje, zmaguje.«
Ali z verzi iz pesmi Jesenska pokrajina (Kosovel, 2003, str. 295):
»Vera v človečanstvo. Zame je to sveta misel. […] Nisem več žalosten, / ker ne mislim
nase.«

22

12
13

Kosovel, S. (1977): Zbrano delo, Tretja knjiga (Drugi del). Ljubljana: DZS, str. 839–41.
Kosovel, S. (1977): Zbrano delo, Tretja knjiga (Drugi del). Ljubljana: DZS, str. 939.
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MARIONETE VZTRAJAJO
Jože Kos Sine
Budilka nam zjutraj ropoče: »Dobro jutro, lutke na vrvicah!«
A mi slišimo samo zvonenje.
Sladki glas iz radia prepeva: »Migajte, migajte, lutke na vrvicah!«
A mi slišimo le melodijo.
Oglas v brezplačniku kriči: »Vse poceni in samo za vas, lutke na vrvicah!«
A mi ne dojamemo sporočila.
Uradni mogotec s panoja tolaži: »Varna bo vaša prihodnost, lutke na
vrvicah!«
A mi smo izgubljeni med vrsticami.
Na TV-poročilih lutka bere: »Spoštovane lutke na vrvicah, kmalu bomo
iztrebili poslednjega terorista!«
A nam je strah že zdavnaj zatlačil ušesa.
S prižnic ovčicam gostolijo: »Marija prosi za vas, lutke na vrvicah!«
A mi smo neizprosni.
Pred spanjem filmski igralec s pištolo grozi: »Po vas je, lutke na vrvicah.«
A mi že od nekdaj počivamo v miru.

Marxova kritika politične ekonomije
Tibor Rutar
Znana postkeynesovska ekonomistka in zaprisežena levičarka Joan Robinson, ki
ni nikoli skrivala svojih afinitet do Marxa, marveč jih je celo izrecno poudarjala,
je nekoč neomajno zapisala, da lahko vse pomembne Marxove ideje formuliramo
na boljši način, če jih ne izražamo preko njegovega koncepta vrednosti.1 Po njeni
interpretaciji je ta koncept znanstveno neuporaben, hkrati pa naj bi po nepotrebnem
oteževal razumevanje Marxove ekspozicije in jo nasploh delal obskurno.2 V nasprotju s to, sicer dobronamerno, a – kot bomo videli – v temelju zmotno opazko, je teza
pričujočega članka, da smo brez Marxovega koncepta vrednosti in teoretske analize,
ki je na njem osnovana, v popolni temi, ko preučujemo človeško ekonomsko aktivnost v kontekstu kapitalističnih produkcijskih odnosov, tj. v kapitalizmu. Še več,
neustrezno pojmovanje tega koncepta nam preprečuje razumeti samo jedro Marxove
kritike politične ekonomije, ki ga predstavljata sprva mistično zveneče nasprotje med
uporabno vrednostjo in vrednostjo, tj. med produktivnimi silami in produkcijskimi
odnosi, ter v religiozne prispodobe odet fetiški značaj blaga.
Če pa pri branju Marxove kritike politične ekonomije neustrašno razjašemo »[o]
korno kljuse buržoaznega razuma«3, ki se »seveda v zadregi ustavlja pred jarkom,
ki ločuje bistvo od pojava, vzrok od učinka,«4 in se na »divji lov po močno razritem
svetu abstraktnega mišljenja«5 raje podamo kot nekdo, ki misli s svojo lastno glavo in
se ne boji naučiti česa novega, lahko spoznamo prozaično, tuzemsko bit te domnevno
okultne kategorije vrednosti, ki dejansko tvori temelj vsega Marxovega revolucionarnega teoretskega projekta.

24

Uporabna vrednost in vrednost
Koncept vrednosti – vsaj v primeru, da ni zgolj druga beseda za ceno, kot je pri
marginalizmu, oziroma da ni zreduciran na odvečen proksi uporabnih vrednosti,
kot je v modelih dominantnih simultanističnih ekonomistov, po katerih je vrednost
določena s količino fizičnega outputa (proizvodnje) – je, rečeno z Marxom, »jedro,
1
2
3
4
5

Joan Robinson, An Essay on Marxian Economics, 1942, str. 20.
Ibid., str. 22.
Friedrich Engels, Izbrana dela v petih zvezkih. IV. zvezek, 1979, str. 119.
Ibid.
Ibid.

okrog katerega se vrti razumevanje politične ekonomije«6. Vrednost je mehanizem,
ki stoji za ceno, je družbeno bistvo, ki razlaga to na videz zgolj tehnično pojavnost,
ceno. Vrednost je koncept, ki se ne kaže na površju kapitalistične družbe, kjer je zaradi konkurence vse obrnjeno na glavo7, a ni zato nič manj resničen oziroma uporaben. Tisto, kar v znanosti dela določen koncept za »resničen« oziroma uporaben, je
predvsem njegova razlagalna moč. Razsežnost te ugotovimo, ko apliciramo določen
koncept oziroma teoretski sistem, katerega del je, na empirično resničnost. In ko
preko Marxove teorije vrednosti analiziramo našo kapitalistično resničnost, hitro
ugotovimo, da je njena razlagalna moč – pa tudi realističnost njenih predpostavk –
zares velika in v vsakem primeru svetlobna leta pred neoklasično teorijo vrednosti.
V glavnem, nič teološkega ni na konceptu vrednosti, nič špekulativnofilozofskega. Je
znanstveni koncept ali bolje hipoteza, kot vsak drug.
Za podrobnejšo ponazoritev koncepta vrednosti in predvsem implikacij obstoja te
kategorije same – vrednost v Marxovem smislu namreč ne obstaja v družbah, ki niso
kapitalistične – se je smiselno obrniti kar direktno k njemu, torej k Marxu. Takole
pravi v prvem poglavju prvega zvezka Kapitala:
»Večja količina uporabne vrednosti tvori sama ob sebi večje snovno bogastvo, dva
suknjiča sta več kakor eden. Z dvema suknjičema lahko oblečemo dva človeka, z enim
suknjičem samo enega človeka itd. Vendar lahko naraščajoči masi snovnega bogastva
ustreza hkratno zmanjšanje velikosti njegove vrednosti. To nasprotujoče si gibanje izvira iz dvojnega značaja dela [tj., da je delo tako konkretno kot abstraktno, da proizvaja
uporabno vrednost, torej snovno bogastvo, in vrednost, torej abstraktno, družbeno,
kapitalistično bogastvo – op. T. R.]. […] Ista sprememba produktivne sile, ki pomnoži
plodovitost dela in s tem maso uporabnih vrednosti, ki jo delo daje, zmanjša torej velikost vrednosti te povečane celotne mase, če skrajša vsoto delovnega časa, potrebnega
za njeno produkcijo.«8

Po Marxu človeško delo v okviru kapitalističnih produkcijskih odnosov hkrati proizvaja uporabne vrednosti, tj. snovno bogastvo oziroma bogastvo v materialno-tehničnem smislu, in vrednosti, tj. abstraktno bogastvo, bogastvo v družbenem, kapitalističnem smislu. Uporabna vrednost je vsak oprijemljivi predmet ali neoprijemljiva storitev, ki predstavlja določeno korist ali uporabnost človeški družbi. Uporabne vrednosti
ustvarjata tako človek kot narava. Vrednost pa je družbena moč, ki stoji za denarjem,
je tisto, kar denar dejansko predstavlja. Vrednost je podlaga vseh mezd, plač, profitov,
obresti, rente, davkov itd. Vrednost je za razliko od uporabne vrednosti zgodovinsko
specifičen pojav, ki ga ustvarja zgolj človek in to samo v kapitalističnih družbah.
6
7
8

Karl Marx, Kapital I., 1986, str. 45.
Karl Marx, Kapital III., 1973, str. 254.
Karl Marx, Kapital I., 1986, str. 49.
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Uporabne vrednosti, nadalje, ustvarja konkretno delo, vrednosti pa abstraktno delo9.
Ali, kot pojasnjuje Marx: »Vsako delo je po eni strani trošenje človeške delovne sile
v fiziološkem smislu, in kot takšno enako človeško ali abstraktno človeško delo [v
družbah, kjer je blagovna menjava posplošena – op. T. R.] tvori vrednost blaga. Vsako delo je po drugi strani trošenje človeške delovne sile v posebni, s smotrom določeni obliki, in kot takšno konkretno koristno delo producira uporabne vrednosti.«10
Kvantitativno gledano je vrednost nekega produkta človeškega dela določena s količino abstraktnega delovnega časa, ki ga je družba (ne posameznik) potrebovala za
izdelavo tega produkta. To pomeni, da je vrednost enote blaga x enaka, recimo, petim
uram abstraktnega dela, v kolikor je večina producentov tega enakovrstnega blaga
x za izdelavo ene enote tega blaga potrebovala pet ur abstraktnega dela. Tisti posamezni producenti, ki so za produkcijo potrebovali več ali manj časa, niso ustvarili
nič več ali manj vrednosti. Vrednost enote njihovega blaga x prav tako znaša pet ur
abstraktnega dela.
Ampak zares pomembno je naslednje. Produktivnost dela se nanaša na to prvo obliko bogastva, na snovno bogastvo, na uporabno vrednost, ne na vrednost. Nanaša
se na količino oziroma maso uporabnih vrednosti, torej količino fizičnega outputa (fizične proizvodnje). Višja produktivnost dela po definiciji pomeni, da je z isto
intenzivnostjo in količino abstraktnega dela proizvedenih več uporabnih vrednosti,
več snovnega bogastva. Če se produktivnost dela v neki industrijski panogi poviša za
100 %, to pomeni, da v isti časovni enoti kot prej (recimo v eni uri) delavci z enako
intenzivno porabo svojega dela proizvedejo dvakrat več fizičnega outputa. Povedano
drugače, delavci proizvedejo isto količino vrednosti (npr. eno delovno uro), ampak
dvakrat večjo količino uporabnih vrednosti. To neposredno implicira, da je ista količina vrednosti (ena delovna ura) upredmetena v dvakrat večji količini uporabnih
vrednosti, torej da je vrednost posameznega produkta dvakrat manjša.
To je enostaven, a za razumevanje ekonomske aktivnosti ljudi v kapitalizmu in,
konkretneje, vznik periodičnih gospodarskih kriz – za razlago katerih tu žal ni
prostora – izjemno pomemben sklep, ki uide tako neoklasičnim ekonomistom kot
marksistom s simultanistično, nečasovno interpretacijo Marxove teorije vrednosti.11
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Ekvivalentna menjava in izkoriščanje
Dejali smo, da je po Marxu vrednost produktov človeškega dela določena z abstrak9

Enotnost teh dveh plati oziroma kategorij je blago ali blagovna oblika. To je oblika, v kateri se prikazuje
»[b]ogastvo družb, v katerih vlada kapitalistični način produkcije«. (Ibid., str. 39.)
10 Ibid., str. 49.
11 Ogromno marksistov in drugih uglednih interpretov Marxove teorije vrednosti ta koncept vrednosti
zavrača in bogastvo vsaj implicitno razume zgolj v terminih uporabnih vrednosti, zgolj kot fizični
output. (Gl. Andrew Kliman, Reclaiming Marx's »Capital«, 2007) Zanje je, kot se neslavno ponaša Ian
Steedman v Marx After Sraffa, vrednost preprosto redundanten, odvečen koncept.

tnim delom (delovnim časom), ki ga družba v povprečju potrebuje za izdelavo posameznega produkta.12 Ker delavci kapitalistom prodajajo svojo delovno silo, tj. svojo
zmožnost za delo, ne pa svojega dejanskega dela, kakor bi se zdelo intuitivno, v kapitalizmu navkljub ekvivalentni menjavi obstaja tudi kategorija presežne vrednosti.
Recimo, da je delavec kapitalistu prodal svojo delovno silo, za reprodukcijo katere je
v enem dnevu potrebno npr. štiri ure abstraktnega dela (to je torej njena vrednost), in
je taisti delavec zato v zameno za svojo prodajo tisti dan prejel pravično, enakovredno
plačilo, ki torej znaša štiri ure abstraktnega dela. Ekvivalent je zamenjal ekvivalent,
x količina vrednosti v tej obliki je bila prenesena v menjavi za x količino vrednosti v
oni. Nihče ni bil ogoljufan. Kapitalist kupi delavčevo zmožnost za delo, njegovo delovno silo, za katero mora – vsaj v kapitalizmu – plačati toliko, kolikor je ta delovna
sila vredna.13
Vendar če je tako, lahko kapitalist tega delavca v svojem produkcijskem procesu seveda zaposli na način, da delavec pravzaprav v tem enem dnevu proizvede količino
vrednosti, ki ustreza na primer osmim uram abstraktnega dela, ne da bi pri tem naredil karkoli nelegalnega. Kapitalist je namreč kupil delavčevo delovno silo, ne določene
količine njegovega dela. S tem kupljenim blagom, delovno silo, lahko kapitalist počne,
kar želi. Če je sposoben, bo delavca zaposlil tako, da mu bo – če nadaljujemo z zgornjim primerom – v enem delovnem dnevu proizvedel osem ur vrednosti. To pomeni,
da je delavec poleg štirih ur (kolikor znaša vrednost njegove delovne sile), za katere je
prejel plačilo, proizvedel še dodatne štiri ure, v zameno za katere ni prejel ničesar. Te
dodatne štiri ure so presežna vrednost in predstavljajo edini vir profita za kapitaliste.
Marx s tem sklepom nikakor ne namiguje, da je prišlo do kršitve nekakšnih nadzgodovinskih zakonov »pravičnosti«. Kapitalizem v okviru svojih predpostavk zanj
ni nepravičen, saj je v njem – če odmislimo goljufije, ki pa se v agregatu izničijo –
vsakdo zares poplačan z vrednostjo tega, kar prodaja. Zato Marx v Kritiki gothskega
programa, ko polemizira s Ferdinandom Lassallom, piše naslednje: »Kaj je 'pravična'
razdelitev? Ali ne trdijo buržuji, da je sedanja razdelitev 'pravična'? In ali ni dejansko
edina 'pravična' razdelitev na temelju sedanjega načina proizvodnje?«14
Marx ne trdi, da obstaja neka abstraktna, nadzgodovinska, statična človeška narava
(kot misli Feuerbach), ampak pravi, da je človeško bistvo preprosto skupek konkretnih, stalno spreminjajočih se družbenih odnosov. Zato ne moremo kritizirati kapitalizma kot nepravičnega sistema, ki krši to notranjo človeško naravo. Kapitalizem
12 Ibid., str. 42–3.
13 Vrednost delovne sile je – tako kot vrednost vseh ostalih blag – določena s količino abstraktnega
dela oziroma z družbeno povprečnim delovnim časom, ki je potreben za njeno reprodukcijo.
Natančneje, vrednost blag, ki jih delavci konzumirajo zavoljo reprodukcije svoje zmožnosti za delo,
določa vrednost njihove delovne sile. (Razsežnost teh blag, ki reproducirajo delovno silo, je vsakokrat
pogojena družbeno, ne zgolj s potrebami surove fiziološke reprodukcije.)
14 Karl Marx, Izbrana dela v petih zvezkih, IV. zvezek, 1979, str. 489.
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lahko kritiziramo kot nepravičnega zgolj z vidika nekega drugega sistema družbenih
odnosov. Nepravičen je samo s stališča prihodnje socialistične družbe, kjer bo vsak
poplačan s svojim dejanskim, individualnim delovnim časom, ki ga je opravil v produkciji, ne z vrednostjo svojega blaga – delovne sile – oziroma z družbeno povprečnim delovnim časom.
Marxova kritika kapitalizma ni moralistična, kot je večina (levih) kritik. Marx v prvi
vrsti ne kritizira masovne proizvodnje in kulturnega pojava »potrošništva«. Prav tako
niso tarče njegove kritike kapitalisti kot osebe, marveč so to kapitalistični družbeni
produkcijski odnosi, ki obstajajo zaradi specifične organizacije naših družb. Kapitalist
je zanj samo poosebljen kapital.15 Zato posamezen kapitalist in njegovo morebitno
goljufanje v sferi menjave ni izvor, ni jedro izkoriščanja – to jedro je kapital kot v stvar
spremenjeni produkcijski odnos izkoriščanja med ljudmi.16 Ne vladajo kapitalisti kapitalizmu, ampak vlada kapitalizem oziroma kapital kot neosebni družbeni imperativ
tako kapitalistom kot delavcem. Poglejmo, zakaj.
Fetiški značaj blag in tržna konkurenca
Znano je, da Marx sploh v zadnjem podpoglavju prvega poglavja prvega zvezka Kapitala piše o t.i. fetiškem značaju blag. Manj znano pa je, kaj točno ta fetiški značaj
pomeni. Najsplošneje rečeno, gre za inverzijo razmerja med subjektom in predikatom. Posplošena blagovna menjava prvič v zgodovini človeštva ustvarja »stvarno odvisnost«, kot piše Marx v Grundrisse17, zaradi katere so živi subjekti spremenjeni v
mrtve objekte oziroma gole ekonomske maske, drugače mrtvi objekti oziroma reči pa
v žive subjekte. To dejstvo, da družbeno razmerje med ljudmi v kapitalizmu privzame
»fantazmagorično obliko razmerja med rečmi«18, zahteva podrobnejšo razlago.
Kot dominantna organizacijska oblika družbene produkcije je kapitalistični produkcijski način vzniknil šele, ko so bili neposredni producenti ločeni od svojih produkcijskih pogojev. Ta proces ločevanja, ki je neposredne producente, kot se cinično
izrazi Marx, osvobodil v dvojnem smislu, se je najprej v Angliji odvijal predvsem od
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15 Karl Marx, Kapital I., 1986, str. 538.
16 »[K]apital ni stvar, ampak določen družben produkcijski odnos. Ta odnos se kaže v neki stvari in daje tej
stvari specifičen družbeni značaj. Kapital ni vsota materialnih in produciranih produkcijskih sredstev.
Kapital so v kapital spremenjena produkcijska sredstva, ki pa kot produkcijska sredstva niso kapital,
ravno tako, kakor ni denar zlato ali srebro kot tako.« (Karl Marx, Kapital III., 1973, str. 908; poudarki
dodani) V primerjavi z Marxovim pojmovanjem kapitala, ki se nanaša na odnose med ljudmi in na
njihovo zgodovinsko specifično obliko, je definicija avstrijskega ekonomista Eugena Böhm-Bawerka
(Kapital und Kapitalzins, str. 54) simptomatično ahistorična in fetišizirana: »Kapital kot tak je termin, s
katerim označujemo vsoto produktov, ki nam služijo kot sredstvo za prilaščanje blaga.« Tako pojmuje
kapital vulgarna ekonomija, ki ostaja v sferi pojavnosti in golo pojavno obliko enači z bistvom; zanjo
imajo stvari družbeno moč same po sebi, vedno in povsod, ne glede na specifično obliko družbenih
produkcijskih odnosov, znotraj katerih te stvari obstajajo.
17 Karl Marx, Grundrisse, 1985, str. 77.
18 Karl Marx, Kapital I., 1986, str. 73.

16. do 18. stoletja. Takrat so bili nekdanji kmetje, ki so imeli neposreden nadzor nad
svojimi produkcijskimi sredstvi in so proizvajali predvsem vsak zase, (a) »osvobojeni« vse svoje lastnine – razen svoje delovne sile – in (b) osebnih oblastnih odnosov,
ki so jih vezali s fevdalnimi gospodi. »Neposredni producent, delavec,« pravi Marx,
»je lahko šele tedaj razpolagal s svojo osebo, ko ni bil več vezan na zemljo in ko ni bil več
tlačen ali podložen kaki drugi osebi. Da je lahko postal svoboden prodajalec delovne sile,
ki nosi svoje blago povsod, kjer najde zanj trg, je moral nadalje uteči gospostvu cehov,
osvoboditi se je moral cehovskih redov za vajence in pomočnikov in ovirajočih delovnih
predpisov. Tako se pojavlja zgodovinsko gibanje, ki preobraža producente v mezdne delavce, po eni strani kot njihovo osvobajanje od podložnosti in cehovske prisile; in samo
ta plat eksistira za naše meščanske zgodovinarje. Po drugi plati pa lahko ti na novo osvobojeni prodajajo sami sebe šele tedaj, ko so oropani vseh svojih produkcijskih sredstev
in vseh jamstev za svoj obstoj, katera jim je dajala stara fevdalna ureditev. Zgodovina te
njihove razlastitve pa je zapisana v anale človeštva z znamenji krvi in ognja.«19

Tem nekdanjim samostojnim kmetom, zdaj obubožanim delavcem, ni preostalo
drugega, kot da so se zavoljo svoje eksistence zatekli na trg, kjer so prodajali svojo
delovno silo in v zameno za prodajo tega svojega blaga dobili plačilo, s katerim so
se lahko preživeli. Vendar je posplošitev blagovne menjave, ki jo je omogočil zgoraj opisani proces »dvojnega osvobajanja« kmetov, pojav, ki kvalitativno spremeni
naravo produkcijskih odnosov med ljudmi. V novonastalih kapitalističnih družbah
so producenti lahko vstopali v produkcijske odnose zgolj na podlagi tržne menjave
produktov svojega dela, ne na podlagi dogovora, osebne prisile, tradicije, zakona itd.
Zato posameznik »[s]vojo družbeno moč, kot tudi svojo povezanost z družbo nosi
v svojem žepu.«20 Družbeni odnosi med ljudmi torej postanejo odnosi med rečmi
oziroma natančneje, odnose med ljudmi posredujejo odnosi med rečmi. Razmerje
subjekt – predikat se obrne. Vendar, kaj točno to pomeni?
Obstoj posplošene blagovne menjave zahteva, da je trg osrednji in poglavitni mehanizem družbene produkcije in koordinacije družbenega dela, to pa zahteva obstoj
neosebnega imperativa tržne konkurence. Posledica fetiškega značaja blag – ki je nujna in od zavesti neodvisna značilnost kapitalistični družb – je, da je temeljna oblika
izkoriščanja, ki obstaja v kapitalizmu (tj. ekstrakcija presežne vrednosti v produkcijskem procesu), radikalno drugačna od oblike izkoriščanja v predkapitalističnih
družbah. Takrat je bilo izkoriščanje v temelju osebno, odvisno je bilo izključno od
lakomnosti in izprijenosti pripadnikov vladajočega razreda, mehanizmi izkoriščanja pa so bili predvsem politični in pravni; s kapitalizmom pa izkoriščanje temeljno
postane neosebno, ekonomsko, kar pomeni, da obstaja ne glede na dobrohotnost ali
19 Ibid., str. 651–2.
20 Karl Marx, Grundrisse, 1985, str. 76.
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zločest predstavnikov kapitala ter ne glede na obstoj politične in pravne enakosti, tj.
formalne pravičnosti.
To pomeni, prvič, da še tako humanitarnemu in srčnemu kapitalistu, ki iskreno ne
želi izkoriščati svojih delavcev, zaradi tržne konkurence ne preostane drugega, kot
da teži k višanju profita in nižanju stroškov. Drugače propade in se pridruži rezervni armadi delavstva. V tem smislu stvari (npr. kapital) vladajo tudi njim. Kapitalist
neformalno gledano ni svoboden, da v svojem proizvodnem obratu počne, kar želi.
Neprestano mora revolucionirati produkcijski proces (višati produktivnost procesa
ali ga intenzivirati), zato da ustvari oziroma si prisvoji čim več presežne vrednosti;
drugače preprosto propade. Kot pravi Marx: »To [tj. gon akumulacije – op. T. R.] je
za kapitalistično produkcijo zakon, ki ga postavlja nenehno revolucioniranje produkcijskih metod, z njimi stalno zvezano razvrednotenje obstoječega kapitala, splošni
konkurenčni boj in nujnost, da kapitalist izpopolnjuje produkcijo in širi njen obseg
zaradi samoohranitve in da ne propade.«21 Tega neosebnega družbenega imperativa,
ki se vsiljuje vsakomur mimo njegove zavesti, v predkapitalističnih družbah ni bilo.
Drugič, kot smo že pisali zgoraj, sistemsko ekonomsko izkoriščanje v kapitalizmu
obstaja zato, ker je delovna sila blago z določeno vrednostjo, katere uporabna vrednost pa je, da ustvarja novo maso vrednosti. Sam akt nakupa delovne sile kot blaga
implicira, da čeprav se med kupcem in prodajalcem tega blaga izmenja ekvivalentna
količina vrednosti, bo v procesu produkcije nastala nova, večja masa vrednosti.
To sta tudi glavna razloga, zakaj delavsko lastništvo podjetij v okviru kapitalističnih
produkcijskih odnosov, posplošene blagovne menjave in tržne konkurence samo po
sebi ne spremeni ničesar drastičnega. Žal je naloga, ki je pred nami, neprimerljivo zahtevnejša od tega. Da bi presegli kapitalizem, njegov izkoriščevalski značaj in
krizno naravnanost, moramo odpraviti imperativ tržne konkurence in vrednostno
produkcijo. Kot poudarja David McNally:
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»Nobene razlike ni, če delavci prodajajo svojo delovno silo kolektivom pod njihovim
lastnim nadzorom. V kolikor so ta podjetja vpeta v blagovno produkcijo in če njihov
dohodek določajo tržne cene, bo mezdno delo prevladalo […], celo delavske kooperative pa bodo postale 'sam svoj kapitalist' – trg jih bo silil v čim večjo akumulacijo
presežka, da bodo lahko investirali v produkcijska sredstva, ki jim bodo omogočila
preživeti na trgu. […] Zato je boj za socializem ne boj proti skupinam kapitalistov,
čeprav iz drugih razlogov mimo tega ne gre, temveč boj za inverzijo kapitala – odpravo
sistema mezdnega dela in kapitalove temeljne dinamike, konkurenčne akumulacije.«22

21 Karl Marx, Kapital III., str. 276.
22 David McNally, Against the Market, 1993, str. 181

Ta postvareli imperativ »konkurenčne akumulacije« je imperativ absolutnega in neskončnega višanja produktivnosti dela ne glede na družbene posledice, koristnost,
onesnaževanje narave, brezposelnost itd. Konflikt, ki se dogaja med produktivnimi
silami in družbenimi produkcijskimi odnosi oziroma razmerji (torej med materialno-tehničnim in družbenim aspektom kapitalizma, med uporabno vrednostjo in
vrednostjo), se med drugim izraža kot tendenčno padanje profitne mere23 in je specifičen kapitalizmu, kjer nenehno revolucioniranje oziroma razvijanje produktivnih
sil stalno pritiska na obstoječa produkcijska razmerja. Zato sta navsezadnje Marx in
Engels v Komunističnem manifestu zapisala, da se v času gospodarske krize:
»[d]ružba nenadoma znajde prestavljena nazaj v stanje trenutnega barbarstva; zdi se,
da sta ji lakota in vsesplošno vojno pustošenje spodrezala vsa življenjska sredstva; industrija in trgovina se zdita uničeni, a zakaj? Ker ima družba preveč civilizacije, preveč
življenjskih sredstev, preveč industrije, preveč trgovine. Produktivne sile, s katerimi razpolaga, ne rabijo več pospeševanju meščanske civilizacije in meščanskih lastninskih
razmerij; nasprotno, postale so premogočne za ta razmerja, ta razmerja jih ovirajo; in
brž ko premagajo to oviro, spravijo vso meščansko družbo v nered, ogroze eksistenco
meščanske lastnine. Meščanska razmerja so postala pretesna, da bi mogla vsebovati bogastvo, ki so ga [te sile] ustvarile.«24

To je bizarna resničnost kapitalističnih družb, ki nam jo razkriva Marxova kritika
politične ekonomije. Resničnost je, da v kapitalizmu stvari vladajo ljudem, materialno-tehnična plat produkcije pa je vselej v nepomirljivem konfliktu z njeno družbeno
platjo – produktivne sile so »premogočne« za obstoječe produkcijske odnose in kažejo, da moramo te odnose enkrat za vselej preseči.

23 Zakon o tendenčnem padanju profitne mere Marx najjasneje razlaga v 13., 14. in 15. poglavju tretjega
zvezka Kapitala. Ker tu ni prostora, da bi zadovoljivo nakazali osnovne koordinate te Marxove
teoretske razlage empiričnega dejstva, da povprečna profitna mera ciklično pada in raste, omenimo le,
da je padanje profitne mere – do katerega pride, ker tržna konkurenca zahteva nadomeščanja delovne
sile v produkcijskem procesu s stroji – temeljni vzrok za periodične gospodarske krize v kapitalizmu.
24 Karl Marx in Friedrich Engels, Izbrana dela v petih zvezkih, II. zvezek, 1979, str. 595; poudarka dodana.
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Aspekti prekarnosti
Darko Vöröš
Kdor dandanes, ne bodi len, išče delo, pogosto ali že kar praviloma ne najde stalne
službe, temveč le t.i. prekarno delo. Poenostavljeno bi lahko dejali, da je prekarna
oblika dela tista, ki nudi slabo plačilo in prav tako slabo socialno zaščito, hkrati pa je
ta kategorija zelo heterogena.
Kljub tej heterogenosti pa prekarce združujejo skupne težave: so prvi, za katere v
krizi zmanjka dela; obsojeni so na priložnostno delo, za urnik dela pa pogosto zvedo
le nekaj dni ali nekaj ur pred začetkom dela; so v vlogi deklice za vse; sproti se morajo prilagajati vedno novim pogojem; težko se spočijejo; ne morejo načrtovati ne
poklicne kariere, ne družine. V negotovih gospodarskih časih, a tudi v konjunkturi,
slehernika od padca v prekarnost dandanes loči le nekaj smole. Za vse te svoje vrline,
ki jih nudijo trgu, pa niso nagrajeni ne denarno ne statusno.
Vse to prekarne delavce izčrpava, kar se kaže tudi v tem, da je prekarni delavec sicer
pogosto prezaposlen, saj dela slabo plačane nadure, ko se mu pač ponudi priložnost
za delo, hkrati pa je tudi podzaposlen, ker v iskanju dodatnega dela praviloma ne
zasluži dovolj denarja za dostojno preživetje. Meja med delovnim časom in prostim
časom pa je prav tako zabrisana oz. je sploh ni.
Prekarcem radi svetujejo, naj se vključijo v razne programe prostovoljnega dela, prostovoljno delo pa skupaj s pripravništvi in prekarnim delom zamenjuje oblike rednega dela.
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Prekarne oblike dela so prav tako vzgojni ukrepi: honorarec, stalni pripravnik ali
delavec na črno si zaradi bojazni, da bo izgubil svoj vir zaslužka, ne upa terjati svojih
pravic. Hkrati pa prekarci že s svojo prisotnostjo izvajajo pritisk na redno zaposlene,
ki na lastni koži doživijo, kako jih lahko nadomesti fleksibilnejša, cenena delovna
sila.
A prekariziran je že dobršen del trga dela, ki ne ponuja spodbude, da bi se ljudje
potegovali za redno zaposlitev, kajti marsikatera služba je slabo plačana, ljudje pa
se dandanes že upravičeno sprašujejo, kolikšne pokojnine bodo dobivali iz naslova
plačanih prispevkov, oz. ali jih bodo sploh prejemali.

Ustanovitev lastnega podjetja, zadnje čase priljubljeno orodje za nove brezposelne,
pa v času recesije tudi ni rešitev, saj ravno sedaj mnoga podjetja zapirajo vrata. Težave
so toliko večje, če je treba to podjetje ustanoviti v državi, ki se je zaprisegla varčevanju, saj ljudje nimajo denarja za potrošnjo, torej se baza potencialnih strank za novonastala podjetja z varčevanjem krči. Tu so v protislovju vse tiste države, ki vlagajo
milijone in milijarde v nova delovna mesta, hkrati pa spodkopavajo same temelje
svojega gospodarstva. V to kategorijo se je žal uvrstila tudi naša EU.
Kakor je v svoji knjigi Was wir sind und was wir sein könnten zapisal nemški nevrobiolog Gerald Hüther, človek potrebuje naloge, s pomočjo katerih lahko raste. Poudarja, da se tako otroci kot pozneje odrasli za nič ne navdušujejo tako zelo kot za srečo,
le-to pa definira kot priložnost, da zadovoljimo potrebo po povezanosti in bližini
na eni strani, na drugi pa potrebo po svobodi in rasti. Srečen je torej tisti, ki lahko v
skupnosti preraste samega sebe. Tak človek je avtonomen in se ne pusti zapeljati od
tistih, ki ga želijo izkoriščati. V prekarnosti pa imamo opravka s prav nasprotnim
učinkom, saj so ravno eksistenčni strahovi osnova prekarnosti, prekarec pa potemtakem nima osnove za samouresničevanje in posledično za svojo avtonomnost.
Komponenta pripadnosti prekarnemu delu torej manjka. Prav tako, kot poudarja
britanski ekonomist Guy Standing, avtor knjige The Precariat: The New Dangerous
Class, tak človek nima poklicne identitete in ničesar, na kar bi lahko bil ponosen. To
stanje izvaja pritisk na njegove odnose z ostalimi ljudmi in ga spodbuja k oportunizmu, saj človek, ki dela venomer nekaj drugega, nima spodbude, da bi si ustvaril dober
glas, ki bojda seže v deveto vas. Slab glas pa pri prekarnem delu ne seže v deseto, vsaj
v klasičnem smislu ne, ker bo današnji prekarni natakar jutri že prekarni zidar.
Poleg tega njegove realne življenjske razmere zahtevajo, da iz vsake delovne priložnosti iztisne kar največ, ker je to pogosto predpogoj za golo preživetje – prosto po
principu »znajdi se, sicer boš za lastno bedo kriv sam«. Pri teh ljudeh se nadalje razvijejo občutki stiske, obupa, jeze in odtujenosti. Prekarci sčasoma dobivajo občutek, da
jih je obča družba zavrgla, da so poraženci v igri življenja. Ker pa tej usodi želijo uiti,
se predajajo obljubam po hitrem zaslužku, ki niso nič drugega kot marketinške zvijače. Sem denimo spada čedalje bolj priljubljeno in razbohoteno profesionalno mreženje, zlasti spletno, ki naj bi jim zagotavljalo stik s potencialnim delovnim okoljem.
To okolje profesionalnega mreženja s korenčkom maha pred njihovimi nosovi in jim
obljublja, da bo človek ob intenzivnem mreženju, zavzetem iskanju dela in še večji
predanosti svoji fleksibilnosti nagrajen za svoj trud s končnim in venomer izmuzljivim »uspehom«. V takih shemah za uspeh dejansko »uspe« le majhnemu odstotku
ljudi, a ti se venomer znova pojavljajo na plakatih, televiziji in predavanjih ter raz-
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lagajo, kako enostavno je priti do prav takega uspeha. Ko večini ljudi kljub naporu
spodleti, pa krivdo za neuspeh pripišejo sebi po načelu »dandanes je v tem sistemu
možno vse, če ti ne uspe, si zato kriv sam, zlasti če je uspeti tako enostavno, kot mi
zmeraj govorijo«.
Za prekarca, ki ga značijo neizogibna stiska, obup, jeza in strah, je lahko tak odgovor
kaplja čez rob, ki ga pahne v še večji mazohizem in eskapizem. Ti ljudje postajajo še
bolj odtujeni, nezaupljivi in s tem nezmožni kolektivnega organiziranja proti sistemu, ki jih zatira.
Praktični primer tega je to, kar je v zadnjem času kot rešilna bilka za podzaposlenost
marsikomu prišlo na ušesa:
Soprekarka mi je predstavila »internetni projekt«, ki se mu trenutno predaja. Gre za
neke vrste spletno stran, podobno Facebooku, le da poleg vseh znanih funkcij tam
ponujajo še bone za popuste pri nakupu »akcijskih izdelkov« partnerskih trgovin,
hotelov, gostiln …, na strani pa imamo še dražbe predmetov, večinoma zabavne elektronike. Tja lahko povabiš vse svoje znance, ki se potem včlanijo, tam kupujejo, vmes
se na strani »družijo« in iščejo nove člane. To spletno podjetje želi iti na borzo, tako
da lahko dobiš celo delnice – če boš le imel mnogo članov, ki jih boš povabil, da se
bodo na tem novem spletnem omrežju »družili«. Na prav takšen način in s še večjo
vnemo mi je sodelavka to tudi predstavila. Kakor je značilno za marsikatero podobno tržno shemo, se ti spletni marketingarji tedensko srečujejo v nekem hotelu, kjer
jim »uspešni« podjetniki govorijo, kaj moraš narediti še ti, da boš tudi ti ultimativno
»uspešen« po njihovi definiciji: da se boš torej lahko materialistično udejstvoval v
prekarnem lovu za negotov evro, ki se blešči na koncu tunela. V pogovoru z njo nekako nisem imel srca, da bi jo vprašal, kaj meni o modelu kooperative Mondragon.
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Kakorkoli že, predpostavk za tak novodobni biznis je kar nekaj:
– Poglavitni cilj druženja, dela na internetu in sploh namenjanja časa neki dejavnosti, je potrošniški materializem, kjer je smisel najti v kupovanju in prodajanju materialnih dobrin.
– Kapitalizem brez zavor je že zdavnaj dobil pečat »kul« ideologije, prekarno delo
v obliki služenja procentov v piramidni shemi pa je emancipacijsko dejanje, ki
te bo privedlo h končnemu uspehu, a le v primeru, da boš tudi »dovolj verjel v
to« ter se delu predal, kar je še en novodobni mem v liberalnem kapitalizmu.
– Postanimo podjetniki samega sebe, družimo se v hotelih in poslušajmo guruje
novega spletnega marketinga – nove utelešene Bogove, ki jih bomo poskušali
posnemati ter jim biti čim bolj podobni.
– Človekova samozavest, kreativno udejstvovanje in smisel življenja samega izvirajo iz tekmovanja in samodokazovanja v prekarnem prodajanju samega sebe.

Kot je poudaril Erich Fromm v knjigi Beg pred svobodo, odnosi med ljudmi samimi
na tak način postanejo blago.
A poglavitna predpostavka, da se v tak »posel« sploh spustiš in se začneš tovrstno udejstvovati, je, da v celoti in brez izjeme ponotranjiš kapitalistično in hkrati prekarno intelektualno podstat, sicer že v štartu izpadeš iz igre. Izpadeš iz
možnosti, da bi kaj »naredil iz sebe« (podjetništvo samega sebe), da bi zaslužil
denar vsaj za položnice in se izkazal kot zmagovalec v tem »dinamičnem« podjetništvu. Ker tako pravijo tvoji motivatorji in marketinški guruji s pobeljenimi
zobmi. No, s tem motivacijskim sloganom, da ti bo gotovo uspelo, si se ponovno
definiral kot zagnan prekarec, kar izključuje možnost, da bi si lahko svoje delo
predstavljal izven okvirjev prekarnega bivanja. Če ti kdo dandanes lahko proda tako prepričanje, bi takemu človeku vsekakor lahko rekli »dober prodajalec«.
V tem procesu je moč zaznati prefinjen primer stockholmskega sindroma. Poskušaš
se identificirati s tistim, ki te je ugrabil oz. ti vzel pravice, nato pa mu še poskušaš
ustreči in tekmovati v igri, ki jo je zastavil tvoj ugrabitelj – seveda po pravilih, ki
ustrezajo njemu. Skratka: postaneš konformist v zgoraj opisani prevladujoči kulturi,
ki pa v tej obliki ni ne nova ne preveč izvirna.
Namesto da bi postal dober v tem, kar obvladaš (npr. učitelj), ti kultura fleksibilizacije
in večne redefinicije sebe (ponovno rojstvo) sugerira, da moraš postati povprečen
picopek, zidar, žongler na zabavah, morda vmes kak inštruktor ipd. Svoje talente
moraš tako žrtvovati na oltarju fleksibilnosti. Hkrati moraš sprejeti logiko, ki ti pripoveduje, da je to bolje od specializacije za nekaj, kar dotični človek dejansko obvlada. Namesto usposobljenosti in razvoja lastnih veščin je sedaj tvoja prava kompetenca fleksibilnost. Fleksibilnost je tako nova modna muha, le da bo aktualna še kar
nekaj sezon. Znamke fleksibilnosti so v svojem bistvu kot trgovske znamke (Levi's,
Apple, Nike, Adidas …), z njimi izkazuješ svojo tekmovalnost in večvrednost v primerjavi s tistimi, ki s preostalimi drobci energije še delajo tisto, kar jim res gre dobro
od rok in kar jih dejansko veseli, npr. tisti prej omenjeni učitelj. Panog, v katerih
se fleksibilno udejstvuješ, pa ne izbiraš ti, marveč jih zate izbira antropomorfizirani
trg, se pravi lastniki kapitala in produkcijskih sredstev, ki preko več ali manj arbitrarnih investicij v prav tako poljubne gospodarske panoge nadzorujejo povpraševanje in ponudbo – ter s tem delo slehernika. Povsem po vzoru znamk, pri katerih
je tudi najbolj priljubljena tista, ki trenutno prejema največ cekinov za oglaševanje.
To je dodatna komponenta prekarnosti, ki dopolnjuje njeno eksistenčno negotovost.
Mehanizem je zelo podoben tistemu, ki so ga uvedli v velikih tovarnah v kitajskem
industrijskem mestu Šenžen. V teh tovarnah kamere nadzorujejo slehernega delavca,

35

posneti video pa se vselej shranjuje. Iz vedenjskih vzorcev delavcev se nato ustvarjajo
podatkovne baze o lastnostih delavcev, ki služijo kot podlaga za izločanje nezaželenih
profilov delavcev – zlasti nepohlevnih – končni cilj pa je, da podjetje obdrži najbolj
poslušne.
Če še enkrat povzamemo: namesto da poskusiš biti dober v tem, kar te veseli, se
zavzemaš za to, da boš čim boljši univerzalni povprečnež, tudi za ceno svojih talentov, kreativnosti in edinstvenih sposobnosti. Ne le zavzemaš se, celo tekmuješ s
svojimi sotrpini, ostalimi prekarci, za ta status. Namesto obljubljene svobode na trgu
dela tako zopet dobimo strog in tog hierarhični sistem životarjenja.
Če si v srednjem veku moral biti priden kristjan in se vesti svojemu položaju primerno,
moraš sedaj biti priden in fleksibilen podjetnik samega sebe – sicer si preklet. Če za kristjane pogan ni bil polnovredna oseba, za arijske naciste pa je to vlogo odigral večni Žid,
je v današnjem času tržnega fundamentalizma polnovredna oseba le tista, ki »se splača«.
Prekarni razred ljudi v trenutnih razmerah tržnega liberalizma raste in se množi.
Čeprav zagovorniki neoliberalizma trdijo, da želijo trg dela prepustiti prostotržnim
ekonomskim impulzom, pa se v zadnjih desetletjih obseg države ne zmanjšuje. Ta
je le doživela redefinicijo ter sedaj namesto nekdanje socialne varnosti nudi čedalje
večjo podporo trgu. Nadalje država (po vzoru neoliberalne definicije trga) spreminja
odnose med ljudmi, in sicer na tak način, da tudi na trgu dela spodbuja konkurenco
namesto sodelovanja med njimi, zaradi česar se ljudstvo v končni fazi ne more organizirati proti sistemu (divide et impera).
Če za trenutek odmislimo liberalni kapitalizem in robotizacijo ter deindustrializacijo
našega dela sveta, se je prekarno delo (med drugim) rodilo prav iz težnje po človekovi avtonomiji in zavrnitvi državnega paternalizma, ki je urejal zaposlovanje in
delo. Klasične oblike dela so se prekarcem zdele neprivlačne, ker so jih dojemali kot
utesnjujoče, kar je z vidika odnosov med delodajalcem in delojemalcem, pa tudi širše
umestitve dela v družbene strukture, razumljivo.
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Tako se je zdel emancipacijski potencial (neo)liberalnih obljub po osvoboditvi od
tradicionalnih spon preveč privlačen, četudi se ta hitro razkrije kot past in celo laž.
Jean Léon Beauvois to opiše z besedami: »Prav tista oseba, ki vam podeli svobodo,
pričakuje vašo podreditev. Kar pričakuje od vas, je torej svobodna privolitev v podreditev.«
Subjekt, ki so mu dopovedali, da je svoboden, tako »svobodno« sprejme vnaprej
pripravljen ukaz, nato pa racionalizira svojo odločitev, zakaj da je naredil točno to,

kar so mu z golo obljubo po svobodnem odločevanju dejansko naročili. Demokratični liberalizem potemtakem človeku daje iluzijo osvoboditve od starih disfunkcionalnih struktur (socialnih, spolnih, razrednih ipd.), ki jim ti ljudje želijo ubežati.
A pod to iluzijo svobode znova vzpostavlja nevidno diktaturo, ki najpremožnejšim
subjektom omogoča prisvojitev in monopolizacijo primarnih dobrin, kar je prvotni
cilj te zvijače. Novodobni delavec/prekarec se tako ni osvobodil starih hierarhičnih
struktur na delovnem mestu, saj mu lahko dobro financirana kultura oglaševanja
pod pretvezo svobode prišepetava, naj se vede točno tako, da bo kar najbolj koristen
za trenutni sistem.
Čedalje večji prekarni razred ljudi je tako – zaslepljen od lažne svobode – spregledal, da so njegove prioritete (med drugim) dostop do primarnih dobrin, to pa so
prvenstveno in v grobem ekonomska varnost, čas, prostor, znanje, dostop do javnega dobrega in finančni kapital. Kakršenkoli bo boj za pravice slehernega človeka
in kakršnikoli bodo predlagani ukrepi za dosego teh pravic – npr. UTD, skrajšanje
delovnega časa, demokracija na delovnem mestu ipd. – bodo ti ukrepi bržčas jalovi,
če in ko se bo iz fokusa izgubil realističen dostop do slehernih primarnih dobrin.
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KRATKA ODA REVOLUCIJI
Jože Kos Sine
Sem pod svojim šefom.
Moja plača je pod njegovo.
Mislim kot on.
Molim istega boga kot on.
Pravijo, da je on pametnejši od mene.
To se mi dogaja že 200.000 let.
Počasi mi že gre na živce.
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INICIATIVA MESTNI ZBOR
Urška Breznik
Iniciativa mestni zbor (IMZ) je skupina za spodbujanje političnega in nestrankarskega samoorganiziranja krajevnih in četrtnih skupnosti v Mestni občini Maribor.
Prebivalke in prebivalci MOM smo namreč tisti, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih smernicah in točkah, kjer so potrebne intervencije v mestu, ne pa mestni
svetniki, ki zastopanje naših skupnih interesov razumejo precej drugače, kar se kaže
v koruptivnih praksah in samovolji oblasti. Odgovor vidimo v vrnitvi k solidarnosti
in skupnostnemu delu. Samoorganiziranje, ki pomeni skupne razprave, izobraževanja in medsebojna obveščanja, nam omogoča konstruktivno, kritično, transparentno
in ustvarjalno delovanje. Pomeni tudi opolnomočenje nas samih, da bomo ponovno
soodločali in soupravljali.
IMZ skupaj s prebivalkami in prebivalci MOM od pomladi 2013 naprej organizira
mestne zbore v sedmih mestnih četrteh: Nova vas, Radvanje, Magdalena, Studenci,
Center, Koroška vrata, Ivan Cankar. V letu 2014 namerava zbore vzpostaviti tudi v
preostalih desetih četrteh. Zbori, ki v posamezni četrti potekajo dvakrat na mesec,
vzpostavljajo javni prostor, kjer se ljudje srečujejo in razpravljajo ter nato rešujejo pereča vprašanja, ki so bodisi vezana na mestno četrt, bodisi se dotikajo lokalnih, nacionalnih ali mednarodnih problematik. Udeleženci zborov sporazumno prihajajo do
konsenza, ki je najzahtevnejše in hkrati najpomembnejše orodje samoorganiziranja,
saj predpostavlja strukturirano razpravo in nadgrajevanje ter bogatenje argumentacije. S konsenzi se prihaja do skupnih sklepov in nato k iskanju načinov, kako uresničiti zadane cilje, ki bodo vplivali na razvoj mesta, države in sveta. Zbore usmerjajo
moderatorji, katerih naloga ni usmerjanje stališč članov, temveč zgolj omogočanje
plodnega poteka razprave.
Cilji samoorganiziranja so: z aktivnim političnim udejstvovanjem ustaviti sistematično podkupovanje, klientelizem in nepotizem, gradnja nestrankarske politike (politike od spodaj, ki krepi skupnost za aktivno neposredno politično udejstvovanje in
soupravljanje), aktivno spremljanje in opozarjanje na zlorabe vladajočih, sprememba
sistema političnega delovanja in odločanja, za kar potrebujemo aktivno in obveščeno
skupnost, združiti ljudi v široko ljudsko gibanje, ki bo sposobno dosegati skupne
cilje, povezovanje ljudskih bojev doma in po svetu z namenom ustvariti družbeni
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sistem, v katerem bodo ljudje lahko živeli dostojno. Cilje dosegamo z ustvarjanjem
političnega pritiska (peticija proti rušitvi zgradbe MČ Koroška vrata, tiskovna konferenca, ki je opozorila na potek zborov SČS Nova vas na prostem, saj svetniki četrti
Nova vas kljub lastnemu statutu in županovemu odloku, ki jim to nalagata, ne želijo
omogočiti prebivalcem brezplačnega dostopa do prostorov MČ, ki so namenjeni prav
njim), s pripravo konkretnih civilnih pobud za spremembe (Institut participatornega
proračuna, sprememba statuta MOM), s solidarnostnimi akcijami, s podpiranjem in
sodelovanjem z drugimi samoorganiziranimi četrtnimi in krajevnimi skupnostmi
(skupine za ureditev prometa, skupine za ureditev okolja), z vzpostavljanjem novih
oblik komuniciranja, z novimi oblikami izražanja stališč krajevnih in četrtnih skupnosti, z izvajanjem različnih oblik ljudske nepokorščine (Akcija ZEBRA – za urejen
in varen prehod za pešce v Novi vasi 2).
IMZ želi graditi družbo, ki bo temeljila na pravičnosti, povezani in angažirani skupnosti ter dolgoročno vodila v samoupravljanje. Pozivamo vas, da se udeležite zbora
v vaši mestni četrti. Če pa bi želeli stopiti še korak dlje, vas vabimo med moderatorje
zborov, s čimer boste pripomogli k širjenju zborov v druge mestne četrti. Več o IMZ
lahko preberete na: www.imz-maribor.org ali pa nam pišete na: info@imz-maribor.org.
Čas zahteva nove orientacije!
(Srečko Kosovel)
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1% proti 99%
Jože Kos Sine
Žonglirajo z denarjem,
da ima korist peščica.
Žonglirajo s predpisi,
da ima korist peščica.
Žonglirajo z znanjem,
da ima korist peščica.
Žonglirajo z orožjem,
da imajo škodo mnogi.

PSIHOANALIZA IN HISTORIČNI MATERIALIZEM
Miha Andrič
Pred Marxom so s trajnimi epistemološkimi rezi odprli za znanstveno spoznavo
samo dva velika kontinenta: kontinent matematika pri Grkih /.../ in kontinent
fizika (ki so ga odprli Galilej in nasledniki). /.../ Marx je utemeljil novo znanost
/.../ na kraju, kjer je poprej vladalo le veriženje ideoloških pojmov. /.../ Historični materializem je potemtakem: znanost zgodovine. /.../ Prav verjetno pa je, da
je tudi Freudovo odkritje odprlo nov kontinent. (Althusser: Lenin in filozofija)
Navkljub Althusserjevi konceptualizaciji historičnega materializma in psihoanalize
kot edinih dveh modernih znanstvenih in teoretskih projektov, se v moderni družboslovni teoriji na veliko mestih obema očita prav »neznanstvenost«. Bolj kot dejstvo,
da ti očitki pač predpostavljajo ozko pozitivistično dojemanje znanosti (kot science,
ne pa kot Wissenschaft), je simptomatičen spregled dejstva, da ta očitek tako psihoanaliza kot historični materializem nase prevzameta že v svojih izhodiščih. Od
ostale institucionalizirane meščanske pozitivne znanosti (ki predstavlja zgolj materialno eksistenco ideologije) ju namreč loči neka skupna poteza. Od svojih ideoloških
zunanjosti in od predteoretskih formacij, ki želijo zasesti njuno mesto, se historični materializem in psihoanaliza namreč razlikujeta po tem, da ne gre za nevtralni
»objektivni znanosti«, temveč za vedi, v kateri je vedno že ireduktibilno vpisana pozicija izjavljanja njunih subjektov. Gre za teoretska projekta, ki neposredno in odkrito
računata s to pozicijo izjavljanja – sta glede na objekt zainteresirani vedi. Historični
materializem govori iz pozicije proletariata1 in ni objektivno spoznanje njegovega
položaja, prav tako je ključen problem psihoanalitične prakse in teorije želja samega
analitika v procesu transferja. Prav po tem psihoanaliza in historični materializem
nista nek »svetovni nazor« oziroma »pogled na svet«, temveč, kakor je v Encore poudaril že Lacan, gre za tip vednosti, ki je sama v sebi vedno že praktična.
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Od substance k formi
Tako psihoanaliza kot historični materializem izhajata iz depsihologiziranega, razsrediščenega in »na neko drugo mesto prestavljenega subjekta«, ki je razcepljen na izjavo
1

Historični materializem je zato vedno že artikulacija radikalne družbene alternative in obratno –
historični materializem lahko prakticiramo samo iz gledišča radikalne proletarske alternative. To tod
je namreč moč, na primer, videti ideološko in disciplinsko funkcijo »spremenjenih kapitalističnih
oblik« (kakor se kažejo neposredno vpletenim), ki omogočajo kolektivno prisvajanje presežne
vrednosti ter zagotavljajo konsolidacijo vladajočega razreda ter tehnično sestavo delovne sile.

in izjavljanje, torej na notranje psihološko življenje in objektivni družbeni mehanizem,
ki ga obvladuje. Skupno jima je torej spoznanje, da subjekt in zgodovina nimata središča, da jima pripada zgolj struktura. A v poplavi številnih poskusov vsebinske navezave
psihoanalitične problematike na historični materializem se velikokrat spregleda neka
temeljna in teoretsko produktivna homologija med Marxovim in psihoanalitičnim interpretativnim postopkom, natančneje med njuno analizo blaga in sanj.
Oba teoretska projekta središče svoje obravnave premestita od fetišistične fasciniranosti nad skrivnostno vsebino, ki jo zakriva določena forma, k skrivnosti forme
same in s tem storita ključen epistemološki premik od analize substance k analizi
forme. Izogneta se fetiširanju vsebine oziroma »skrivnega jedra« – skrivnost, ki naj
jo rakzrije analiza, ni s formo zakrita vsebina, temveč forma sama, pa naj gre za blagovno formo kot edini način, kako delo uveljavi svoj družbeni značaj pri Marxu ali
za željo, ki nastopa kot forma sanj pri Freudu. Freud o svojem projektu interpretacije
sanj tako na nekem mestu zapiše:
»Prej se mi je zdelo izredno težavno navaditi bralce na razliko med manifestno
vsebino sanj in latentnimi sanjskimi vsebinami. /.../ Toda zdaj, ko so se vsaj analitiki sprijaznili s tem, da je treba manifestne sanje nadomestiti s pomenom, ki
se razkriva pri njihovi interpretaciji, so mnogi zagrešili drugo zmoto, pri kateri
prav tako trdno vztrajajo. Bistvo sanj sedaj iščejo v njihovi latentni vsebini in
pri tem popolnoma prezrejo razliko med latentnimi sanjskimi mislimi in delom
sanj. Sanje niso v bistvu nič drugega kot posebna oblika mišljenja, ki jo omogočajo okoliščine med spanjem. To obliko pa ustvari delo sanj, prav to je bistvo
sanj in pojasnjuje njihove posebnosti.« (S. Freud)
Ključno je, da Freud tukaj postopa v dveh korakih. Najprej je namreč potrebno
popraviti vtis, da so sanje zgolj preprosta in nepomembna zmeda, ki jo povzročajo
psihološki procesi in ki kot taka nima nobene zveze s pomenjanjem. Sanje je torej
potrebno sprva nujno razumeti in razkriti kot posrednika potlačenega sporočila, ki
naj ga razkrije interpretativni postopek. V drugem koraku pa se je potrebno znebiti
fascinacije nad jedrom pomenjanja, nad »skritim pomenom sanj«, torej nad vsebino, ki se skriva za sanjskimi vsebinami. Pozornost je potrebno usmeriti na to formo
sanj, torej na delo sanj, ki so mu bile podvržene latentne sanjske misli. Jedro psihoanalitične teoretske obravnave tako postaneta premestitev in zgostitev kot ključna
mehanizma dela sanj.
Na enako artikulacijo interpretativnega postopka v dveh korakih naletimo tudi pri
Marxovi analizi skrivnosti blagovne forme:
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»Določanje velikosti vrednosti z delovnim časom je torej skrivnost, ki je skrita pod pojavi v gibanjih relativnih blagovnih vrednosti. Odkritje te skrivnosti
odpravi videz, da se velikosti vrednosti delovnih produktov določajo zgolj slučajno, nikakor pa ne odpravi njihove stvarne oblike.« (K. Marx)
V prvem koraku skuša Marx popraviti vtis, da je vrednost blaga povsem naključna oziroma odvisna od ponudbe in povpraševanja, a nato naredi še ključen premik
naprej. Že klasična meščanska politična ekonomija je namreč odkrila »skrivnost«
blagovne forme in spoznala, da vrednost izhaja iz dela, vendar je njena omejitev v
tem, da se ni zmožna izvleči iz fascinacije nad skrivnostjo, ki je skrita za blagovno
formo in ni sposobna analizirati naddoločujoče logike, skozi katero delo uveljavi svoj
družbeni značaj.
»Politična ekonomija vsekakor je, čeprav površno, analizirala vrednost in njeno
velikost, in odkrila vsebino, ki se skriva za tema dvema formama. Vendar pa si
ni niti enkrat zastavila vprašanja, zakaj je neka vsebina privzela točno takšno
formo, tj. zakaj je delo izraženo v vrednosti in zakaj je merjenje dela z njegovim
trajanjem izraženo z velikostjo vrednosti produkta.« (A. Sohn-Rethel)
Tako pri Freudu kot pri Marxu gre torej za to, da forme ne moremo preposto zvesti
na substanco, ključno je, da preučimo proces (genezo blagovne forme pri Marxu ali
delo sanj pri Freudu), skozi katerega prikrita vsebina privzame specifično obliko oziroma formo.
Mesto teorije označevalca v historičnem materializmu: Delo in simbolizacija
Če želimo nadaljevati s preučevanjem zveze med historičnim materializmom in psihoanalizo, moramo nujno določiti mesto (lacanovske) teorije označevalca v historičnem materializmu. Najprej je potrebno ugotoviti, kako se oba teoretska projekta
sploh lotevata analize materialne zgodovine.
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»Po materialističnem pojmovanju je razlog, ki v zgodovini v poslednji stopnji
odloča: produkcija in reprodukcija neposrednega življenja. Ta pa je spet dvojna.
Po eni strani proizvodnja življenjskih sredstev in za to potrebnega orodja, po
drugi strani pa – proizvodnja ljudi samih.« (F. Engels)
»Človeška kultura obsega na eni strani vso znanje in moč, ki si ju je pridobil
človek, da bi zagospodoval nad prirodnimi silami in da bi prišel do dobrin za
zadovoljitev svojih človeških potreb, na drugi strani pa vse organizacije, ki so
potrebne za uravnavanje medsebojnih razmerij ljudi.« (S. Freud)

Oba teoretska pristopa očitno poudarjata dva ključna momenta zgodovinskega procesa: »produkcijo stvari«, torej produkcijski proces oziroma odnos človeka do predmetnosti ter »produkcijo ljudi«, torej odnos subjekta do družbene vezi in reguliranje
medsebojne povezanosti ljudi. Ker marksizem izhaja iz prvega momenta in tematizira delo (produkcijo) kot »konkretno občost« in temeljno družbeno prakso (najbolj
izrazito pri Lukacsu), ne uspe konceptualno razdelati drugega momenta, momenta
produkcije ljudi in ostaja na ravni obče ideološke predstave2. V tem kontekstu je moč
psihoanalizo kot teorijo odnosa subjekta do označevalne prakse razumeti kot konceptualizacijo druge, ireduktibilne plati dela. Dela kot produkcije ljudi – seveda ne
zgolj kot biološke reprodukcije – temveč predvsem kot samo predelavo »notranje
narave človeka« skozi proces simbolizacije. Šele v tem strogem pomenu je historično
materialistična dvojica produkcije stvari in ljudi teoretsko konkretizirana kot dvojica
procesa dela (produkcijske prakse) ter procesa simbolizacije (subjektivacije individuuma skozi označevalno prakso).
Da pa psihoanaliza lahko odigra takšno vlogo v analizi materialne zgodovine, so potrebni trije koraki. Prvič – v kontekstu Lacanove prve vrnitve k Freudu in korelativno
Marxovemu razkrinkanju »homo economicusa« kot ideološkega mita je potrebno
razkrinkati »homo psychologicusa« kot predmet akademske psihologije. To je moč
storiti tako, da se nezavedno dojame »strukturirano kot govorica«. To pomeni, da je
nezavedno vedno že družbeno posredovano oziroma, da se tisto, kar Freud imenuje
za mehanizme nezavednega, vedno poraja v logiki označevalca in nikakor ni neka
arhetipska osnova izvzeta jezikovni, torej družbeni realnosti. Drugič – potrebno je
prelomiti z dojemanjem jezika kot izraza misli ali sredstva komunikacije in ga konceptualizirati kot avtonomni register, kot praktično zavest (rečeno z Marxom) ali
kot saussurovski abstraktni objektivni sistem, ki obstaja zgolj kot modus predstave
domačinskega govorca (rečeno z Lacanom)3. In tretjič – v kontekstu Lacanove druge vrnitve k Freudu, ki freudovska odkritja veže na Marxovo kritiko politične ekonimije, je potrebno izvršiti tudi premik od strukturalističnega k psihoanalitičnemu
dojemanju govorice kot produkcije, namreč produkcije užitka, katerega pogojenost z
označevalcem napravi iz užitka materialno posledico označevalne strukture v živem
telesu. Prav v tem se zariše tudi temeljna poteza psihoanalitičnega materializma.
Ideološka mistifikacija kot del realnosti: proti sociologizmu
Izhajajoč iz zgoraj zapisanega lahko sedaj marksizem in psihoanalizo docela razloči2
3

Za psihoanalizo seveda velja obratno – Freudova razprava o »znanju in moči, ki si jih je pridobil človek,
da bi zagospodoval nad prirodnimi silami« ostaja na ravni pojma oziroma obče predstave in priča o
tem, da psihoanaliza ni sposobna proizvesti koncepta produkcije oziroma produkcijske prakse.
Potrebno je pač izvršiti lingvistični antifenomenološki obrat, ki ga lahko strnemo v parolo: »Stran od
Stvari, k Jeziku!«
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mo od impotentnega sociologističnega izvajanja. Ključna razlika je v tem, da historični materializem in psihoanaliza ideološke mistifikacije vključita v totalnost družbene prakse in jih ne razumeta zgolj kot abstrakten avtonomen sistem idej, ki mu
lahko najdemo realno podlago v dejanskosti. Kot je zapisal Jameson:
»Takšna analiza se razlikuje od sociološke po tem, da ne prikazuje zgolj povezanosti nekega nauka z določenim razredom, marveč tudi funkcionalno vlogo tega
nauka v razrednem boju.« (F. Jameson)
Gre preprosto za to, da ideološka mistifikacija ne le ideološko predela realna družbena razmerja, marveč je prav kot predelava neizvedljivi konstituens, torej pogoj obstoja samih družbenih razmerij. Proizvodnja ideološkega samorazumevanja razreda
tako ni gola drugotna »maska«, ki skriva pravo družbeno realnost, temveč je način,
kako se razred šele konstituira kot materialni zgodovinski dejavnik. Če to ponazorimo z Marxovim primerom: dejstvo, da so se žirondisti v francoski revoluciji »preoblačili« v stare Rimljane, ni bil zgolj odraz nekje drugje potekajočega resničnega
dogajanja, kot bi trdila redukcionistična sociologistična interpretacija, temveč je bil
prav ta ideološki teater maskiranja način, skozi katerega so se žirondisti konstituirali
kot zgodovinski dejavnik. Povedano drugače: nikoli ne obstajata čisti odnos do materialne realnosti in gola reprodukcija življenja, ki ne bi vedno že vključevala svoje
lastne simbolizacije.
Na tej točki je znova moč videti prispevek psihoanalitične zastavitve historičnemu materializmu: psihoanaliza namreč izpostavi prav tisto libidinalno simbolno ekonomijo, preko katere so subjekti sploh pristali na neko ideologijo in jo internalizirali. Izpostavi tisti nezavedni scenarij, preko katerega ideologija zamreži
subjektovo željo, da se ta obrne proti njegovim lastnim objektivnim interesom
in ga pripravi do tega, da organizira svoje uživanje na način reprodukcije obstoječih razmerij moči4. Način, kako individuumi simbolizirajo svoj dejanski
življenjski proces, je namreč konstitutiven moment samega tega procesa.
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Tukaj naletimo na temeljno razsežnost ideologije: ideološka ni napačna zavest neke
biti (družbenega), temveč je ideološka bit sama, v kolikor je podprta s praktično zavestjo. Ni ideološka iluzorna zavest, temveč sama realnost, ki že s svojo golo eksistenco zaradi svojega lastnega bistva implicira nevednost participantov. Za pojasni4

Celotna psihoanaliza se pravzaprav vrti prav okoli teze, da so partikularni načini uživanja še bolj
kot z našo osebno zgodovino in "travmami" določeni s tipom družbene vezi, v kateri in preko katere
živimo. Že s Freudom namreč vemo, da sta množična psihologija in analiza jaza v razmerju vzajemne
implikacije – iz določene strukture družbene vezi sledi določena struktura jaza in obratno.

tev povedanega vzemimo klasičen marxovski motiv spekulativne sprevrnitve med
univerzalnim in partikularnim. Univerzalno je zgolj lastnost partikularnih reči. A
način, kako se na primer ekvivalentna menjava konstituira kot realna družbena in
zgodovinska praksa, je obraten – heglovsko idealistično spekulativen. Ker je pogoj
možnosti kapitalistične menjave blagovni fetišizem, se namreč v aktu menjave kar
naenkrat zdi, kot da je konkretna vsebina blaga (njegova uporabna vrednost) zgolj
izraz njegove abstraktne občosti (menjalne vrednosti). Abstraktna občost – vrednost,
se kaže kot realna substanca, ki se uteleša v nizu partikularnih objektov. V svojem
ravnanju, s svojim realnim delovanjem, agenti ekvivalentne menjave torej delujejo
kot da so partikularne stvari (blaga) zgolj utelešenja obče vrednosti. A ključno je to,
da ti buržuazni posamezniki v svoji vsakdanji domačinski ideologiji nikakor niso
hegeljanski idealisti, temveč so čisti anglosaksonski nominalisti, ki verjamejo, da je
obče lastnost realno obstoječih stvari. Izvorov njihovega spekulativnega idealizma
torej ne gre iskati v njihovem verjetju, temveč v družbeni realnosti blagovnega sveta
samega – ta svet je namreč tisti, ki je že strukturiran idealistično. Agenti menjave so
fetišisti v praksi, ne pa v svojem verjetju ali vednosti.
Fetišizem pri Marxu in Freudu: historizacija in univerzalizacija
Kar se tiče koncepta fetišizma, med psihoanalizo in marksizmom obstaja neka temeljna razlika. Pri Marxu fetiš namreč zakriva pozitivno mrežo družbenih odnosov in tako izhaja iz določenega napačnega prepoznanja, ki zadeva razmerje med
strukturirano mrežo in enim izmed njegovih elementov. Kar je dejansko strukturalni
učinek – učinek družbenih razmerij, se kaže kot stvar na sebi, torej kot neposredna
lastnost enega izmed elementov, kakor da bi mu ta lastnost pripadala tudi zunaj razmerja z drugimi elementi. Pri Freudu je situacija obrnjena, fetiš namreč prekriva
izvorni manko (»kastracijo«), okoli katerega se artikulira simbolna mreža. Zato se
zdi, da je ideološki pogled v marksistični perspektivi parcialen in spregleda totaliteto
družbenih odnosov, medtem ko ideologija v lacanovski perspektivi označuje prav to
totaliteto, ki skuša zabrisati sledove lastne nezmožnosti.
Iz povedanega je moč sklepati na še eno, nič manj pomembno razliko med marksizmom in psihoanalizo, ki zadeva razumevanje temeljnih ideoloških operacij in kritiko
ideologije. Z marksistične perspektive je ideološki postopek par exellonce postopek
napačne univerzalizacije. Historični materializem analizira razmere, ki so odvisne
od zgodovinskih okoliščin, a se kažejo kot večna in univerzalna poteza človeškega
stanja (npr. interes meščanskega razreda, ki se v določenem zgodovinskem momentu
kaže kot obči človeški interes). Cilj kritike ideologije torej mora biti razkrinkati to
lažno občost, na primer pokazati, da nuklearna družina ni transhistorična konstanta,
temveč je zgodovinsko specifična in omejena forma sorodstvenih razmerij. Kritika
ideologije je iz take perspektive hegeljanski projekt detektiranja simptomatične toč-
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ke zloma ideološke občosti, ki skuša pokazati na to, kako prehitra univerzalizacija
ponuja ideološko in reproduktivno kvaziuniverzalno podobo, katere vloga je, da nas
zaslepi za svojo historično posredovanost. Psihoanaliza pa, obratno, svari prav pred
prehitro historizacijo, ki onemogoča spregled travmatičnega realnega jedra, ki se
preko različnih historičnih in simbolnih realizacij vrača kot večno ista in potlačena
resnica. Psihoanaliza vztraja na tem, da Ojdipski kompleks kot matrica nuklearne
družine ne transformira zgodovinsko pogojene oblike patriarhalne družine v obče
veljavno potezo človeškega stanja, temveč tak poskus historizacije družinskega trikotnika razume kot poskus ubežanja trdnemu in travmatičnemu jedru Realnega.
Če strnemo – med psihoanalizo in historičnim materializmom očitno obstaja neka
napetost, ki v »teoriji ideologije« še ni razrešena. Prekomerna univerzalizacija namreč proizvede kvaziuniverzalno podobo, ki nas zaslepi za njeno zgodovinsko in
družbeno določenost, prekomerna historizacija pa nas zaslepi za realno jedro, ki se
vrača skozi raznolike historične realizacije.
Spodletelo srečanje: med idealizmom označevalca in materializmom označevalca
Zdi se torej, da je v zadnji instanci srečanje med psihoanalizo in historičnim materializmom vendarle nujno spodletelo. Historični materializem namreč zajema simbolizacijo kot moment dejanskega procesa družbene (re)produkcije in ob tem sprevidi razsežnost realnega, psihoanaliza pa se omeji na označevalni proces v njegovi
»avtonomiji«, zajame ga kot proces, ki se »vrti v krogu brez opore«, ki se v zadnji
instanci nanaša zgolj sam nase, prav skozi to pa se ji odpre razsežnost realnega. Teh
dveh ravni ni mogoče »sinhronizirati« oziroma »sintetizirati«. Psihoanalitični dostop
do lacanovskega realnega nas tako prisili v avtonomizacijo simbolnega (v idealizem
označevalca), historičnomaterialistični vpogled v družbeno posredovanost simbolnega (materializem označevalca) pa nas – obratno – zaslepi za travmatično jedro
realnega kot retroaktivnega učinka simbolizacije. Predmet obravnave historičnega
materializma je namreč zgodovinska totalnost samoposredovanja družbenega subjekta, predmet psihoanalize pa sam predmet kot tak – torej objekt kot travmatično
jedro realnega, ki konstitutivno izpade iz zgodovinske totalnosti. Pristopov ni mogoče sinhronizirati, ker je nemožnost usklajenosti že v stvari sami, je konstitutivna za
sam nastop simbolnega.
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Materializem objekta
»Prav nemožnost skladnega razmerja je tista, ki zasnavlja še kako 'realno' vez
med njima, vez, ki je veliko trdnejša kot kakršnakoli 'delitev dela' znotraj predpostavljenega 'skupnega polja'.« (S. Žižek)

Vztrajati je potrebno na tem, da Lacanova afirmacija ireduktibilne in konstitutivne
odtujenosti subjekta v označevalcu ni v nikakršnem nasprotju s historičnim materializmom. Videz protislovja lahko povzorči zgolj teoretsko nerazumevanje analoškega
razmerja med historičnim materializmom in psihoanalizo. Če je namreč stroga lacanovska pozicija idealizem označevalca (kar pomeni, da je označevalna struktura
dojeta kot idealni red, ki deluje, čeprav materialno ne eksistira), nasprotni pol dihotomije ni materializem označevalca, kot bi lahko prehitro sklepali. Materializem
označevalca, ki parazitira na tezi o družbeni posredovanosti simbolnega, je namreč
zgolj snov za množičnokulturne, bizarne in vulgarnorelativistične poststrukturalistične pisarije. Ponazorimo: lacanovci, ki so na strani materializma označevalca, kategorijo uživanja vežejo na “subjekt, ki se zanj predpostavlja, da uživa”, torej ga vežejo
na verovanje v užitek drugega. To pa pripelje do tega, da kategorija presežnega uživanja postane idealistični konstrukt, ki biva le kot predpostavljena v drugem. Skratka,
znajdemo se v idealizmu objekta, kar je v izrazitem nasprotju z Lacanom, ki mu je
prav uživanje edina substanca. Potrebno je torej vztrajati na tem, da je Lacan v sporu
(materialističnega) nominalizma in (idealsitičnega) realizma na strani realizma univerzalij – Lacan je namreč materialist na strani objekta, ne pa na strani označevalca.
To mora biti osnova za vzporedno branje psihoanalize in historičnega materializma.
Miha Andrič je humanist, ki se pedagoško in raziskovalno ukvarja s psihoanalizo, historičnim materializmom, strukturalizmom in kritiko politične ekonomije. Je član Programskega odbora Delavsko-punkerske
Univerze in študent Filozofije in Sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
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PROLETAREC ZA VEČNE ČASE
Jože Kos Sine

Že vso zgodovino visiš za šankom, v zakajeni krčmi, za prvim vogalom. Že vso
zgodovino obračaš glavo proč in se tolažiš – da bo nekoč bolje. Vendar še sam
temu ne verjameš. Morda čisto malo, v redkih trenutkih zbranosti. Vse ostalo v
tebi je plavanje. So izmišljije. In kup nadomestkov – tistih poceni, slabih, lahko
pokvarljivih. Ker za kaj drugega bi bilo treba drugače pljuniti v roke. In začeti misliti
z drugega zornega kota. In brati, poslušati, premlevati, načrtovati, se pogovarjati s
tistimi, ki so v isti kaši kot ti. A to bi bilo zate pretežko. Ker si mali. Vsaj tako si
prepričan. In ker gojiš kup zamer do sebi enakih. In kup nevoščljivosti do tistih,
ki so jim dovolili zlesti za eno stopničko višje kot tebi. Ker si ne upaš pogledati
višje, predvsem pa v sklede in hrame onih zgoraj. In ker imaš kup odvečne krame
v glavi – tistega pravega, bistvenega, kar sije skozi oblake v jasen dan, pa tako zelo
malo. Včasih ti uspe videti iz svojih vozlov, a le za hip ali dva. Za tek na dolge proge
si namreč prešibek. Vsaj tako misliš. Vsaj tako živiš. Po kapljicah. Viskoznih kot
smola, težkih kot živo srebro. Od danes na jutri. Zagrenjeni proletarec ob šanku
za prvim vogalom XXI. stoletja. Z mešanimi občutki našemljene lutke na vrvici.
Globoko v rovu tisočletne zgodovine. Pribit v kot. S svetlikanjem na koncu predora.
Tako zelo šibkim, tako zelo oddaljenim. Zdi se preveč oddaljenim. Zaenkrat?
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