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Koncept postčloveka in teoretske zagate

Multipli viri koncepta, kontradiktorne definicije in teoretska zmeda v spopadanju s konceptom so nas napeljale k
osnovnošolski metodi sestavljanja miselnih vzorcev. Za nadaljno razdelavo preberi Tribuno.

Kaj konkretno je v tem kontekstu sploh subjekt? Verjetno
to ni tisti subjekt, ki je bolj ali
manj sopomenka človeku ali
osebi, torej subjekt, ki naj bi se
zavedal samega sebe. Ampak
verjetno tudi ni subjekt kot
mesto subjekta v ideologiji
(Althusser) ali pa diskurzivni
formaciji (Foucault). Tudi
ne subjekt vezan na dogodek: revolucionarno gibanje,
ljubezenski par (Badiou). Je
ta subjekt mogoče preostanek
čutnih intenzivnosti, kakor ga
pojmujeta Deleuze in Guattari
v AntiOjdipu? V tem smislu je
to neka precej nepomembna
tercirana kategorija.
1

A Postčlovek (posthuman) posthumanizma in kritične teorije:
1. Kritika humanizma, predvsem kritika univerzalnosti razsvetljenskega
subjekta, A1(1) enačenega z racionalnostjo, moškim spolom, belo kožo, geografsko lokacijo – Evropo …) A1(2)
2. Kvalitativni premik v premišljanju tega, kaj je skupen imenovalec
naše vrste, naše politike, kakšen naj bo odnos do drugih prebivalcev planeta. Postčloveški subjekt 1 je materalističen in vitalističen, utelešen in
lociran. Je kompleksen in relacijski, pripada v monistični ontologiji (Spinoza, Deleuze, Guattari, feminizem – A. Rich, Haraway, postkolonialne
teorije, novi materializmi).
A1(2)

Vprašanje duše in telesa
Premik od dualizma kartezijanskega subjekta
(ločenosti uma in telesa) k »umožganjenemu
telesu in utelešenih možganih« (embrained body,
embodied brain) (Braidotti, novi materializmi,
Spinoza, Deleuze)
Spinozov monizem (in ne dualizem) – »Kar je
dejanje v umu, je nujno tudi dejanje v telesu in
kar je strast v telesu, je neobhodno tudi strast v
umu. Ni prvenstva enega nad drugim.« (Deleuze)
– samoorganizirajoča materija
– potencialnost telesa
Smrt in življenje v postantropocentričnem premiku
»Life« … is an acquired taste, an addiction
like any other, an
open-ended project.
One has to work at it.
Life is passing and we
do not own it, we just
inhabit it, not unlike a
time-share location.
14

Braidotti (prosto po
Spinozi):

Bios vs. zoe v prid
slednje; pozitivna
življenjska sila,
življenje okraj smrti
(v sekularnem,
materialističnem
pomenu). Zoe 14 je
nečloveška sila, ki
se razteza onkraj
življenja – vitalistični načini soočanja s smrtjo kot
neosebnim dogodkom.

3. »Posthumanistična teorija se sprašuje, kaj pomeni biti človek
v času, ko je filozofija postala skeptična do trditev o kartezijanski človeški subjektivnosti. Tisti subjekti, ki so bili v zgodovini
smatrani za deviantne, in naša prihodnja življenja, ki postajajo
vse bolj hibridna, kažejo, da smo vedno bili in se kontinuirano
transformiramo v postljudi.« (MacCormack, Posthuman Ethics).
4. Smo bili že od nekdaj postljudje? 2 Novi modeli subjektivnosti, ki se formirajo na poljih kognitivnih znanosti in umetnega
življenja, implicirajo, da tudi ne2
Materialni efekti sprememb
spremenjeni Homo sapiens šteje človeškega utelešenja; postza postčloveka. Ključna določujoča človek kot diskurz; vloga
karakteristika vključuje konstruk- tehnologije, tehnike (Latour,
Sloterdijk … ) kot dela
cijo subjektivnosti, ne prisotnosti človeškosti.
nebioloških komponent (Hayles,
How we Became Posthuman). 3

V tem smislu smo »že od nekdaj«
posthuman in je bil torej »human« le
začasna zabloda. Ne gre torej za razliko, ki
bi imela nek materialni referent (recimo
tehnološko modificirano počloveško telo),
ampak predvsem za razliko na področju
diskurza, torej načina, kako govorimo in
obravnavamo svet in nas same v njem. Če
je torej kategorija človeka bila začasna
Postčloveški subjekt je izraz nepretrganih
zabloda, se s tem, ko ji odvzamemo njeno
valov postajanja, napolnjen z zoe kot ontološkim
osrednje mesto in veljavo, odpre eno ogromotorjem.
mno polje raznolikih možnosti obravnave
sveta brez človeka na mestu urejajočega
principa. Kar se zgodi, namreč ni to, da bi
posthumanizem uvedel nekaj povsem novega, ampak to, da posthumanizem s kritiko humanizma
razpre njegove okove, v katere so oz. naj bi bili ujeti pretekli diskurzi. Gre torej za gesto osvobajanja heterogenih področij in procesov izpod jarma humanizma, s čimer naj bi se le-tem podelilo
relativno neodvisnost oz. vsaj notranjo avtonomnost (v tem smislu, da četudi nekatera področja do
neke mere uporabljajo ali celo temeljijo na humanističnih predpostavkah, vseeno obravnavajo nek
aspekt realnosti, ki ga ni mogoče zvesti na te predpostavke, zato ločnica ne poteka med posthumanizmom in preteklimi diskurzi, ampak znotraj samih preteklih diskurzov, iz katerih je treba na
imanenten način odstraniti humanistične usedline – od tukaj torej notranja avtonomija področij).
A čemu potemtakem ime oz. osrednji označevalec »posthumanizem«? Čemu cel poskus organizacije novega teoretskega področja, ki naj bi stalo za tem označevalcem?
3

»Vsaka ontogeneza se dogaja v določenem okolju; mi kot
opazovalci lahko pri obojem
opišemo določeno strukturo,
na primer difuzijo, izločanje,
temperaturo. Ko pri avtopoetski enoti opišemo določeno
strukturo, nam postane jasno,
da interakcije (dokler se ponavljajo) med enoto in okoljem
sestojijo iz vzajemnih dražljajev. V teh interakcijah struktura okolja zgolj sproža strukturne spremembe v avtopoetskih
enotah (ne določa jih in ne
usmerja) – obratno pa velja
tudi za okolje. Rezultat tega bo
zgodovina vzajemnih, skladnih
strukturnih sprememb, ki bo
potekala, dokler se ne bosta
enota in njeno okolje razkrojila: to je torej strukturni spoj.«
(Maturana, Varela: Drevo
spoznanja, str. 65)
9

»Razlikujeva torej dve strukturi, ki jih imava za operativno
neodvisni druga od druge: živo bitje in okolje. Med njima je nujno potrebna strukturna skladnost (sicer enota izgine). V interakcijah med živim bitjem in okoljem znotraj te strukturne skladnosti o tem, kaj se dogaja z živim bitjem, ne odločajo perturbacije
iz okolja, temveč je narava sprememb, ki potekajo v živem bitju,
odvisna od njegove strukture. /…/ Spremembe, ki nastanejo zaradi interakcije med živim bitjem in njegovim okoljem, povzroča
ta moteči dejavnik, vendar pa o njih odloča struktura motenega
sistema. Isto velja za okolje: živo bitje je vir perturbacij, ne pa
navodil.« (Prav tam, str. 81)

A1(1)
Kartografija razvoja
a) Feminizem, postkolonializem
Kaj se smatra kot človeško? Kdo je izključen iz filozofske in
sociološke dediščine kartezijanskega racionalnega subjekta
ali subjekta kot državljana, lastnika posesti, pravic? Nekateri
izmed nas nismo nikoli bili zares človeški … V feministični
teoriji kritika liberalnega humanističnega subjekta konstruiranega kot moškega, belca, Evropejca; postkolonializem
doda kritiko univerzalnosti, stabilne in poenotene identitete,
se raje osredotoča na hibridnost.

b) Antihumanizem 8
Ločitev človeškega agenta od univerzalistične drže; antihumanistična drža novih družbenih gibanj in mladinskih
kultur 60-ih, 70-ih; 1968; kriza univerzalizma, humanizma;
anti-humanizem je kritika humanističnih predpostavk o
človeškem subjektu, ki = Moški (bel, heteroseksualen, dobro
situiran), ni pa popolna zavrnitev. Posthumanizem gre v tem
smislu še korak dlje z zamišljanjem postčloveških subjektov, etike in politike, ki ne bi bili utemeljeni v antagonizmu
humanističnega–antihumanističnega, niti v diskurzu krize
človeškega, temveč kreativne potencialnosti konca človeške
dominacije in nove načine konfiguracije subjektivite v odnosu z neživim, nečloveškim (Braidotti, The Posthuman).
c) Deleuze&Guattari
Kritika klasičnega humanističnega subjekta in zvezanosti s
kapitalizmom; namesto tega potencial razkropljenih subjektivnosti, distribuiranih med raznovrstnimi želečimi stroji,
»telesi brez organov«.
d) Kibernetika
(vprašanje informacije, kodov in raz/u/telešenja)
Kulminacija znanstvenih odkritij genetike, bio-, nanotehnologije, informacijskih tehnologij, robotike, pravic živali,
globalnih učinkov … razgrajujejo koncept človeka, njegove
enkratnosti in človeške dominacije v hierarhiji bitij.
e) Postantropocentrizem
Kritika neo–/humanizma, potencial procesa postajanja
nečesa drugega kot človek
 Kriza antroposa, antropocentrizma – znanstvena
odkritja, klimatske spremembe, vprašanje živali, vprašanje odnosa z nečloveškimi drugimi 9 (becoming-animal, 10
becoming-earth, becoming-machine). 11 Preobrat perspektive k vitalistični, samoorganizirajoči materiji (Spinoza),
kontinuumu narave-kulture, razširitev okvira in dometa
subjektivnosti po transverzalnih linijah postantropocentričnih odnosov – subjektiviteta je asemblaž, ki vključuje
nečloveške agente. Pomembno je upoštevati, da pri naštetih konceptih ne gre za neke nove oblike prakse, temveč je
poudarek na tem, da se to ves čas že dogaja, da gre torej za
konceptualizacijo procesov, ki so že v teku. S temi koncepti lahko torej tvorimo boljše, bolj intenzivne odnose z
okoljem, v katerem se že tako ali tako nahajamo.
Postčlovek je ambivalentna figura: projekcije in želje;
anksioznost pred apokaliptičnimi napovedmi
Beta verzija postčloveka je kiborg (D. Haraway): Kiborški manifest – metafora, ki ni ločena od materialnega, ki
ni zavezana nobenemu esencializmu, velikim zgodbam o
izvoru in pripadanju (Geneza, Ojdip), niti identiteti. Kiborg
je opozicijski, utopičen in povsem brez nedolžnosti, 12 briše
meje med naravnim/družbenim, živalskim/človeškim,
organizmom/strojem ipd. Feministični preobrat: Nemara se
lahko iz stapljanja z živalmi in stroji naučimo, kako ne biti
moški – utelešenje zahodnjaškega logosa.
f) Kapitalizem 15
Hiter pri kanibalizaciji novih premikov: kognitivnih aspektov novih medijskih tehnologij (film Her), biologije, biotehnologije, biogenetike (tu lahko vključimo vse od patentiranja genov, onkomiši, klonirane ovce Dolly, sintetiziranih
virusov in še in še), bioinformatike (soodvisnosti vseh živih
organizmov, vključno z nečloveškim). Kapitalizem kanibalizira in parazitira na življenju, bio- in nekropolitični aspekti
farmakopornografskega kapitalizma.
g) Rekonfiguracija telesa, uhajanja in nadzor (biopolitika,
informatike dominacije, farmakopornografski kapitalizem …).

B Post 4 človeka posthumanizma ne gre preprosto zamenjevati s postčlovekom
transhumanizma, ki je človek +; človek s povečanimi sposobnostmi, protetiko
ali raztelešena zavest (kritiko tega pogleda na postčloveka podajo Braidotti, B2
Halyes, S. Bell itd.)
5
http://humanityplus.org/
1. Transhumanizem 5 je ohlapno definirano gibanje, ki
se je postopno razvilo v zadnjih dveh desetletjih. Je vrsta
filozofij življenja, ki iščejo nadaljevanje in pospešitev evolucije inteligentnega življenja onkraj trenutne človeške oblike ter človeških omejitev skozi uporabo znanosti in tehnologije (More 1990).

Marksistični in strukturalistični antihumanizem, na
katerega se do neke mere
»posthumanizem« tudi sklicuje, je odgovor na politične
konsekvence mišljenske
tradicije humanizma in
nima nobenih implikacij
kiborštva ali česa podobnega. S slednjim ne le, da se
zanemari vprašanje političnih konsekvenc vsega tega,
ampak se vsaj v nekih delih
nazaj uvozi humanizem,
četudi le v obliki neekspliciranih predpostavk ali pa na
nivoju fantazem, ki jih gojijo
ti transhuman kiborgi.
8

2. Transhumanistična deklaracija (1998)		
 Prihodnje tehnologije bodo radikalno vplivale na Človeštvo. Predvidevamo možnost preoblikovanja človekovega stanja, vključno s sedaj neizogibnim staranjem,
trenutnimi omejitvami, ki so jim podložni tako človeški kakor tudi umetni razumi,
psihologijo, ki je nismo izbrali sami, trpljenjem in priklenjenostjo na ta planet.
 Transhumanisti zagovarjamo moralno pravico vsakogar, da uporabi tehnologijo
za razširjanje razumskih in telesnih sposobnosti in za razpolaganje z lastnim življenjem. Iščemo možnosti osebnega napredka preko trenutnih bioloških omejitev …

Vprašanje časa: o kakšnem »post«
govorimo? Postčlovek kot nekaj,
kar je že od nekdaj bilo, ali nekaj,
kar je že naše sodobno stanje. Tretja
je specifično pojmovanje prihodnosti v povezavi s postčlovekom:
je tisto, kar šele prihaja, je človek,
ki preseže svojo človeškost s tem,
ko preseže svojo končnost. V tem
pomenu čas ni več spekter, ta prihodnost nujno spodbije zdaj v zameno
za večni jutri (MacCormack).
Vprašanje materialnosti: tako kot
nekateri vidijo postčloveško kot
tisto, kar prihaja od zunaj in se
vsili na osnovno človeško materijo,
za transhumanizem to ni dovolj,
kot da je človeški materialnosti
inherentna napaka (paradigmatska
podobnost s falogocentrično ekonomijo manjka?) (MacCormack).
4

3. Razvezanost informacije in materialnega (medija) (informacija, ki kroži po vezjih; nalaganje zavesti na računalnik;
Raziskave empatije med primati
so De Waala privedle do zaključpopularna kultura: transportacija – Zvezdne steze, Roboka, da so ne-človeške velike opice
cop, Terminator, Matrica ipd.): 6 Hayles – kritika kibernetske
in ljudje samo različni tipi opic ter
vizije raztelešenja:
da se tendenca k empatiji in sodelovanju kontinuirano nadaljuje
 »Informacija je izgubila svoje telo; to je, začelo se jo je konmed vrstama. Kot zapiše v The Age
ceptualizirati kot entiteto, ki je ločena od materialnih oblik, v
of Empathy:
katerih je usidrana« 7
»Pričnemo s postavljanjem jasnih
mej, kot so med človekom in veli »… lahko bi trdili, da je izbris utelešenja
kimi opicami ali med velikimi in
skupen tako liberalnemu humanističnemu
ostalimi opicami, ampak imamo
7
Poleg same problematičnosti
subjektu kot tudi kibernetskemu postčlovezares opravka s peščenimi gradovi,
te trditve je tu pomembno še
ki izgubijo večino svoje struktuku. Identificiran z racionalnim umom, je liberalni subjekt imel telo, to, da to v resnici ni nič pretire, ko jih preplavi morje znanja.
vendar po navadi ni bil reprezentiran, kot da je telo. Samo zato, ker rano novega. Npr. simbolna
Spremenijo se v hribčke, ki se vse
telo ni enačeno z jazom, je mogoče liberalnemu subjektu prisvojiti razsežnost je v strukturalizmu
bolj izravnavajo, dokler nismo
vedno bila nekaj, kar je neodspet tam, kamor nas vedno vodi
njegovo zloglasno univerzalnost, prisvojitev, ki zahteva izbris vseh visno od materialnega nosilca.
evolucijska teorija: na rahlo
znakov telesne razlike, vključno s spo- Poleg tega pa, če pomislimo
nagnjeni plaži«.
B2
lom, raso, etnijo … Čeravno posčlovek samo na pisavo, ali ni tako,
Braidotti (The Posthuman): vizija in
da informacija, ki je s pisavo
program za postčloveškost, posthumadekonstruira liberalni humanistični posredovana, ostaja ena in ista
nizem vsebuje tri elemente:
subjekt, s svojim predhodnikom deli ne glede na variacije v obliki
11
becoming-animal: transvrpoudarek na kogniciji napram telesu.« pisave? Vprašajmo tipografe.
stna solidarnost na okoljski
1. Razvijanje novih načinov mišljenja
osnovi; becoming-earth:
subjektov (potencial postajati nekaj
(Hayles)
To je za moje pojme slab
kartezijanski dualizem. Nasploh je ful nekih kontradiktornosti »znotraj« te ideje
postčloveka. Ful mam filing,
da je kup tega posthuman
folka preveč navdušenih
nad sci-fi stripi. Tko ena
sodobna verzija futuristov
iz sedemdestih, ki pa so
večinoma precej zgrešili, kot
vidimo danes. A1(2)
6

10

zaobjema vprašanja okoljske
in družbene trajnosti, meje;
becoming-machine: biotehnološka povezovanja in relacije,
konstitutivne za subjekt

»V boju proti humanizmu
izgubimo nedolžnost.«
- Kyle Max o kiborškem seksu
12

15
glej: infografiko Bionična
Davida – večina bionike se
dogaja ali v okvirih vojske ali
visokotehnoloških podjetij, za
katere je to tržna dejavnost.

drugega kot človek, brisanje mej med
človeškim, živalskim in tehnologijo,
odnos do nečloveškega);
2. Razvijanje postčloveške etike;

13

3. Konstrukcija afirmativne posthumanistične politike, ki ni utemeljena na
antagonizmih.

C Podoba postčloveka v
popularni kulturi: kako se
robotika, protetika, nevroznanost, biogenetika, new
age (transhumanizem,
tehno transcendenca) pretvorita v vizijo kiborga …
1. Kiborg je kot tehnološki
artefakt in kulturna ikona
nastal po II. svetovni vojni
(Hayles)

Postčloveška etika in politika: na kakšni osnovi,
kako se izogniti nehumanim (!) aspektom nove dobe

2. Štiri kulturne podobe
postčloveka (Smelik: Cinematic Fantasies of Becoming Cyborg):

»Kaj je postčloveška etika? Ne sprašuje, kaj je posčlovek, ampak kako posthumanistična teorija ustvarja nove, imaginativne načine razumevanja relacij
med življenji. Etika je praksa aktivistične, adaptivne
in kreativne interakcije … Mišljenju postčloveške
etike je inherenten status teles kot mesta življenj, neločljivih od filozofije, misli, eksperimentov v bivanju
in fantazij prihodnosti. Postčloveška etika se ukvarja
z določenimi vrstami teles, da misli nove relacije,
ki bi nudile svobodo in kontemplacijo oblastnih
praks, uveljavljenih nad telesom. Priviligirano mesto
posthumanistične etike je zgodovinsko in filozofsko
podrejeno in zatrto življenje v registru humanističnih
operacij vednosti, oblasti in večinskega sistema«
(MacCormack, Posthuman Ethics)

 Televizija, film, računalniške igre (Sci-fi, grozljivke: stapljanje človeškega in nečloveškega,
fantazija in groza hkrati)
 Telo vojaka in telo športnika (stapljanje človeka in protetike, orožja in orodja, farmacevtskih
ilegalnih in legalnih pripravkov)
 Praksa rekreacije, fitnesa, športa v vsakdanjem
življenju (telesa, ki so mišičasta, posnemanje kiborškega telesa)
 Plastične operacije
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Kartografija postčloveškega stanja
Intervju z Rosi Braidotti
Katja Čičigoj, Jasmina Šepetavc, Andreja Vezovnik

Ali lahko za začetek umestite koncept nomadskega suRavno smo se namerili, da napravimo intervju z Rosi Braidotti1 o razmestitvi subjek- bjekta, kot ga definirate v svoji teoriji, na karto sodobnih
teoretskih spoprijemov s subjektom in opišete, kako se vaš
tivnosti, ki jo prinaša sodobno postčloveško
razlikuje od pristopov npr. Badiouja, Žižka, Ranciera itd.?
stanje. Od deteritorializacije avtonomne su- Predpostavljam, da za vašim vprašanjem stoji kritika Debjektivnosti, ki jo opravi njen zgodnji pojem leuza, ki prihaja od Badiouja in Žižka ter njunih sledilcev,
vključno s tistimi, ki razvijajo objektno naravnane ontologije
»nomadskega subjekta«, do poskusa mi(»object oriented ontologies«) in drugimi. Mislim, da je velika
šljenja in konstitucije nove oblike subjektiv- škoda, da se nova generacija vključuje v to debato na podlagi
branja ene najslabših knjig o Deleuzu, ki jo je napisal Žižek.
nosti, ki bi omogočala politično delovanje
Knjiga je slaba kot strokovno branje, pa
v/z/onkraj postčloveškega statudi, ker je tako neiskrena glede Deleuzonja. Kaj se dogaja z intencio1Rosi Braidotti je filozofinja in femivih namenov. Primer objektno naravnane
ontologije, Grahama Harmana, Timothyja
nistična
teoretičarka,
profesorica
na
nalnostjo, voljo, delovanjem,
Mortona in teh ljudi je sicer drugačen, če
Univerzi v Utrechtu in direktorica
subjektivnostjo in objektivno- Centra za humanistiko na isti uniželite, se lahko kasneje vrnemo k temu.
stjo, politično odgovornostjo
To zahteva drugačno vrsto razlage, ker
verzi. Področja njenega delovanja so
vključuje vprašanja medijev in znanosti.
feminizem,
kontinentalna
filozofija
... v času, kjer se meje med
in kritična teorija, vprašanja razlike,
V filozofiji vprašanje nomadizma
človeškim in nečloveškim na
proces subjektivacije, izpeljave
vznikne iz radikalnih filozofij 1960-ih
novo konfigurirajo?
deleuzovske filozofije itd. Ključna
in 70-ih kot poskus reformulacije polidela: Vzorci disonance (Patterns

tičnega subjekta. To izjavo moramo takoj

od Dissonance 1991), Nomadski
umestiti v zgodovino in kontekst. GoMimogrede, da pojem postsubjekti (Nomadic Subjects; 2011),
vorimo o 1960-ih in 70-ih, torej o višku
človeka ni zgolj teoretska vaja Metamorfoze: K materialistični
hladne vojne in o določeni ideji evropske
v slogu, nam je zelo empirično teoriji postajanja (Metamorphoses:
levice, ki je bila direktno povezana s proTowards
a
Metarialist
Theory
of
tifašističnimi koreninami kritične teorije
predočil proces opravljanja
Becoming, 2002), Transpozicije: o
med II. svetovno vojno. To je svet, ki se
intervjuja. Tehnologija se je
nomadski etiki (Transpozitions: On
ga morda vi v Sloveniji še spomnite, moji
očitno odločila, da se o njeni
nomadic Ethics, 2006) , Postčlovek
študentje pa ne vedo niti, da je obstajal.
(Posthuman,
2013).
V
šali
rada
reče,
Mislim, da ni mogoče razumeti poudardejavnosti (»agency«) pač
da vsako teoretsko naprezanje zahka, zakaj rabimo teorijo subjekta, kar je
ne bo govorilo z njeno izrabo:
teva gin tonic. Ker ga nimamo, ga
eno od vaših vprašanj, če ga ne kontetežave s (stacionarno) telefon- za pogum pred intervjujem nadokstualiziramo v zgodovinski trenutek, ki
mestimo z beherovko.
je bil politično popolnoma okalupljen v
sko povezavo, ne-delovanje
obliko hegeljansko-marksistične paradisnemalnih naprav, motnja v
gme, ki je iz II. svetovne vojne prišla kot
signalu, nerazločljivost glasu in posegi v po- zmagovalna paradigma, v kolikor so bili evropski komunisti
protifašisti in posledično na zmagovalni strani v vojni proti
snetek ... In vendar je, ponovno, dejavnost
Hitlerju. Tako so ti ljudje, spomnite se Sartra in Simone de
(»agency«) človeških subjektov (-inj) prišla
Beauvoire, prišli iz vojne z vsem dostojanstvom in ugledom,
do svojega cilja kljub posegom postčlovez moralno držo ljudi, ki so pravzaprav imeli prav. Imeli smo
torej določen dominantni pojem subjekta, ki je zgodovinških oblik subjektivnosti. Upanje za »nove
ski, kontekstualen, kar moramo imeti absolutno v mislih.
oblike subjektivacije« v postčloveškem
Moramo se izogniti generalizirajočim diskurzom o subjekstanju?
tivnosti, ki ne temeljijo na ničemer. Teorije subjekta imajo
zelo močne politične in zgodovinske korenine v evropski
(Šalo na stran, pripomnimo, da je seveda
levičarski filozofiji.
tovrstna karikatura nadvse neustrezna za
Nomadski subjekt je torej intervencija v to debato, ki zapostčloveške konceptualizacije subjektivres govori o tem, da je hegeljansko-marksističen model še
danes tako ljub našemu Žižku in mnogim drugim neohegenosti, kjer ne gre za spopad različnih oblik
ljancem, model subjektivnosti, ki je utemeljen na dialektični
dejavnosti in intencionalnosti, ampak za
opoziciji, na negativnosti, na teleološkem razumevanju zgorelacionalno razmestitev tovrstnih pojmov
dovine, ki nekatere razrede ljudi, npr. filozofe, usposobi za
napovedovanje toka zgodovine … tega pogleda na subjekt je
na mreži kompleksnih relacij, ki se tke na
konec, je nezadosten, ne deluje in to zato, ker se kapitalizem
oseh narava–kultura, človeško–postčlovespreminja. To je izhodiščna točka nomadskega subjekta.
ško, subjekt–objekt ... a več v nadaljevanju).
Zdi se, da nomadski subjekt obstaja v teoriji in na ontološkem nivoju, hkrati pa se zdi, da ima tudi empirični obstoj. Ali lahko malo bolj razdelate obe ravni – to je, kako
koncept deluje v teoriji in kako v praksi?
Zdi se mi, da to vprašanje ponovno prihaja iz perspektive
»spekulativnih realizmov« oz. objektno naravnane ontologije. Če ga je sploh mogoče misliti v okviru določene ontologije, potem nomadski subjekt izhaja iz ploske relacionalne
ontologije. Seveda je tu ključen obrat k Spinozi, ki pride iz
opozicije hegeljansko-marksistični paradigmi in je še danes
v središču debate. Spinoza ponuja monističen sistem, ne dualističen, saj deluje z aktualizacijo sil, ne z zarezo negativnosti. Hegel je očital Spinozi, da njegov sistem onemogoča
kakršnokoli politiko: češ, če je vsa materija eno, imamo samo
diferenciacijo, brez uokvirjenja v prepoznavno obliko identitete ali individuacije. To je argument, ki ga boste prebrali
pri Badiouju ali Žižku in se nadaljuje še danes. Deleuze, zgodnji Negri, Balibar, Macherey, vsi neospinozisti 70-ih posežejo natančno na tej točki in trdijo, da četudi izhajamo iz
monistične ontologije ne iz vertikalnosti, transcendence, sile
negativnosti, temveč iz ekspresije želje kot naturalizacijske
sile, in to še ne pomeni, da 1. ni nobenega procesa individuacije in 2. ni nobenega konflikta, nesoglasij ali celo antagonizmov – eno ne sledi nujno iz drugega.
V Transpozicijah sem na dolgo pisala tako o konfliktih, kot
tudi o omejitvah celotnega projekta nomadskega subjekta.

Mislim, da je to pomembno, ker je to ključna razlika med
mano in Hartmanovim branjem Deleuza, predvsem pa med
mano in Harmanom ter ostalimi misleci »objektno naravnanih ontologij«, ki spinozistične ontologije preprosto ne berejo ustrezno. Lahko se ozrete po moji generaciji Deleuzevcev:
Patton, Protevi, De Landa, Brooks (ki je nekoliko mlajši) in na
vse ostale, ki skušajo misliti individuacijo in antagonizme v
okviru monistične ontologije postajanja.
Poudarek o empiričnem je vsekakor pravilen, povezan s
tem, toda nomadski subjekt je empiričen samo do te mere,
da je ukoreninjen in utemeljen v svetovnih zgodovinskih
trenutkih in fenomenih. Ni metafora za nomadske ljudi, kot
so poudarjali nekateri kritiki. Ne gre za nikakršno metaforizacijo. Nomadski subjekt je ukoreninjen v praksah gibanja oz. mobilnosti. Deleuzeova namera je vstaviti gibanje v
aktivnost mišljenja. Gibanje ima tu opraviti z afektivnostjo.
Spomnimo, da so klasični filozofi strasti imenovali »gibanje
duše«. Strast je bila gibanje, premaknilo te je, ganilo, privlačilo ali odbijalo, močna čustva so deteritorializirala. To ima
torej opraviti tudi z afektivnim obratom. To je konceptualna raven nomadskega subjekta. Bolj materialna raven je, da
se Deleuze in Guattari veliko ukvarjata s tem, kaj se dogaja
s kapitalizmom. Kapitalizem se ne lomi, kot so pričakovali hegeljanci – marksisti, ki so menili, da se bo zdrobil pod
silo vse večje alienacije, to je Marcusova formula, ki je bila
del maja 1968. Kmalu je postalo očitno, da se kapitalizem ne
lomi, temveč se upogiba in se posledično neizbežno prilagodi novi situaciji. Kar je skrbelo Deleuza, Guattarija, mladega Negrija in Balibarja je bila nova hitrost, novi pospeški,
ki so prihajali in dejstvo, da je kapitalizem mutiral v novo
informacijsko družbo. Barthes piše o tem konec 1950-ih v
Mitologijah, Guy Debord na začetku 60-ih v Družbi spektakla. Kapitalizem postaja medijski informacijski sistem. To
preseneti vse. Tovarne v Zahodni Evropi začnejo zapirati v
zgodnjih 80-ih. Thatcherjeva se spopade z rudarji leta 83, 84.
Jasno je, da kapitalizem mutira in da je veliko ljudi deteritorializiranih. To je tudi razlog za nomadizem kot spremljajoči
komentar perverzne mobilnosti kapitalizma. To je imanenten empiricizem, ki je na delu v teoriji nomadskega subjekta.
Druga izdaja vaše knjige Nomadski subjekt iz leta 2011
(prva je bila izdana 1994, op.a.) je napisana skoraj popolnoma na novo. Medtem, ko ste bili na začetku 90-ih bolj
skeptični do Deleuzovega in Guattarijevega koncepta
postajanja ženske (»becoming woman«), o njem zdaj
pišete precej bolj afirmativno. Dve leti kasneje pišete o
novem velikem konceptu, postčloveku. Ali lahko orišete svojo teoretično pot in obrate? Kaj se je spremenilo
v zadnjih desetih ali dvajsetih letih? Je »postčloveško
stanje« šele sodobni premik ali je že od nekdaj z nami,
vendar nemara spregledano?
Ponovno pisanje Nomadskega subjekta je bila prošnja mojega urednika, ker je bilo leto 1994 zelo zgodnje za deleuzovsko knjigo in prezgodaj za deleuzovsko feministično knjigo. Rekel mi je: »Takrat še nihče ni poznal Deleuza, zdaj ga
poznajo vsi. Knjigo napiši na novo.« To sem tudi storila in
pri tem imela v mislih dejstvo, da je to bilo pred 20 leti praktično nepoznano, do danes pa je velikemu delu ljudi v kritični teoriji znano. Tako je knjiga delno dnevnik tega, kako so
se stvari zgodile, delno retrospektiva, kako sem prišla do te
točke, delno usluga mlajši generaciji, da preprosto govorim
o kontekstu in o tem, kdo smo bili kot podiplomski študentje v Parizu v 70-ih, kar se včasih zdi že večnost stran in na
nek način tudi je. Sama sem bila presenečena nad izbruhom
deleuzovskih pogledov, zadovoljna, pa tudi zbegana, še bolj
pa osupla zaradi nekaterih dojemanj Deleuza, na primer mislecev »objektno naravnanih ontologij«, ki menijo, da v Deleuzu ni politike. To se mi zdi neverjetno. Deleuze je namreč
popolnoma političen, od začetka do konca.
Prav tako sem postala zelo zaskrbljena glede političnih
korenin feminizma. Sama izhajam iz ženskega gibanja; imela sem svoje spore s queer teorijo glede destabilizacije označevalcev do točke, kjer ne moremo več najti skupne osnove
prepoznanja za feministično politično prakso. Imela sem
svoje spore s teoretiki, ki sledijo Deleuzu, Žižku, Badiouju,
Agambenu … ker so izbrisali feminizem s svojih seznamov
branja. Vaša generacija kritičnih teoretikov in teoretičark
ima pred sabo pravo bitko za ohranitev feministične osi teorije na dnevnem redu. Ti misleci so izbrisali celo tradicijo in njihovi študentje, vključno s tistimi, ki se ukvarjajo z
»objektno naravnano ontologijo«, so popolnoma enaki, če
ne še slabši. Izbris feminizma je dejanje velikega epistemološkega nasilja. Tako danes menim, da moramo res priti do
osrčja tega, kar naj bi bila feministična agenda. Na neki točki

se je sled feminizma razlike odmaknila v daljavo in tedaj
sem našla deleuzovski spoprijem s poznim kapitalizmom
izjemno produktiven za ponovni razmislek, kakšne vrste
subjekt bomo postali v procesu postajanja. Deleuzovo in
Guattarijevo branje kapitalizma in shizofrenije se mi je zdelo zares prepričljivo, zato sem se začela s tem ukvarjati bolj,
kot sem se recimo v 80-ih in 90-ih, ko sem še vedno verjela
in upala v potencialne premike, ki bi prihajali iz politike lokacij in določenega tipa feminizma. Morala sem biti realna
in uvideti, da je to postala nekakšna stranpot, zato sem si
rekla, nadaljujmo z radikalno imanenco kot spremembo
oblike subjektivnosti.
In več, kot sem se ukvarjala s kapitalizmom, predvsem
zaradi svojih italijanskih korenin in svojega odnosa z Lazzaratom, italijansko šolo, revijo Multituda, več, ko sem se poglabljala v kognitivne strukture kapitalizma, bolj me je začelo
zanimati, kaj se dogaja z znanostjo in tehnologijo. To me je
vedno zanimalo, celo v prvi izdaji Nomadskih subjektov najdete poglavja o sodobni znanosti, vendar je to postalo zame
zares pomembno ob koncu 90-ih. Bolj sem se začela ukvarjati s tem, kar danes dojemam kot veliko znanstveno revolucijo sodobnosti, to je s spremembami v našem razumevanju
človeka, s projektom Človeški genom, seveda, in sedaj tudi s
projektom Človeški možgani. Menim, da se osnova tega, kar
bi prepoznali kot osnovno enoto človeškega, spreminja.
V nekem smislu je v moji teoretski poti kontinuiteta, po
drugi strani pa je postčlovek nekaj precej drugačnega od virtualne ženskosti, s katero sem začela ukvarjati. V knjigi lahko
opazite, da se spopadam z veliko napetostjo: vzgojena sem
bila kot antihumanistka, vendar ugotavljam, da je to težko biti,
konec koncev sem nemara kriptohumanistka. Ugotavljam, da
je največja usluga, ki jo lahko naredim vaši generaciji, ta, da
sem odkrita glede tega, kar dojemam kot kontradikcije, v katere smo ujeti. Z upanjem, da boste vi to brali drugače.
Nazadnje menim, da postčlovek prinaša novo definicijo osnovne enote, na katero referira »človek«. Menim, da
so transformacije, skozi katere trenutno gremo, nove vsaj
v zgodovini znanosti. Ne vem, kako nove so v zgodovini
sveta. Še nikoli nismo imeli te stopnje nadzora nad našo genetsko usodo, genetsko usodo drugih vrst in rastlin, nikoli
nismo imeli tolikšnega vpliva na planet. Antropocen, ideja,
s katero se igram v knjigi, je zares nova doba – geološko,
trdila bi tudi politično.
Da nekateri ljudje nikoli niso bili človek, je uvodni stavek
moje knjige. Da, nekateri nikoli niso bili ljudje. V tem pomenu je nečlovek del precej starejše slike. Postčlovek je zame
singularna zveza, v katero smo danes ujeti.
Ali lahko poveste malo več o tem, kako konceptualizirate
postčloveškost?Na eni strani omenjate, kako smo stopili v
novo dobo antropocena, kako spreminjamo okolje na pomembne načine itd. Na ta način je vaša konceptualizacija
postčloveka tudi nekakšen opis sodobnega stanja, kar je
lahko precej problematično, posebej če pomislimo, kako
kapital deluje v povezavi z izkoriščanjem tega stanja. Na
drugi strani govorite tudi o postčloveški subjektiviteti kot
nalogi, ki nam jo predajate v nadaljnji razvoj.
V knjigi govorim o perverznem in oportunističnem postantropocentrizmu poznega kapitalizma: obstaja zelo požrešen
izkoriščevalski odnos do produkcije alternativnih materialov: novih snovi, nanotehnologije, matičnih celic, biogenetike … vse to ni le način njegovega nadziranja, temveč tudi
reproduciranja, je to, kar danes predstavlja kapital. To se
odseva tudi na Univerzi. Vse univerze so danes močne na
področjih biotehnologije, informacijskih tehnologij, nanotehnologij … to je tisto, kar počnemo. Humanizem in družbene vede nimajo nobene vrednosti v smislu financiranja
sodobnih univerz, kar je še ena od mojih trenutnih skrbi.
Tako obstaja izjemno oportunistična oblika postčloveškega
znotraj logike poznega kapitalizma, saj ta profitira od vsega,
kar je živo. Poglejte denimo statistike za ilegalno trgovanje:
trgovine z živalmi, orožjem in ljudmi so največje izmenjave
v naši perverzni politični ekonomiji.
Kaj moramo storiti? Na eni strani potrebujemo politično
kartografijo za oceno vplivov tega perverznega posthumanizma in poznega kapitalizma ter izgrajevanje zavezništev,
ki bi bila smiselna: zavezništva med digitalnimi proletarci,
novimi nepismenimi, ljudmi, ki so zunaj medijsko omreženega sveta, in ogroženimi vrstami, ki jih je veliko, je potrebno povezati s starimi vprašanji, povezanimi s trajnostjo
– ali je vprašanje prihodnosti in medgeneracijske pravičnosti
sploh problem in kam ga umeščamo. Torej imamo potrebo
po jasnejši politični kartografiji. Kar me skrbi glede trenutne
situacije, je to, da imamo zelo dobre analize kapitalizma, od

ljudi kot so denimo Lazzarato, ki zadenejo bistvo, vendar pa
lim željo, da bi imeli filozofijo subjekta, študije znanosti,
ne poznajo sodobne znanosti. Po drugi strani imamo zares
predvsem nekakšno ontologijo medijev in kritično kvaliteto
dobre študije znanosti in tehnologije, poleg Donne Haraway,
medsebojnega dialoga. Delim si cilj, sem pa malo zbegana
ki je absolutno genialna, še Karen Barad in druge, vendar
in ne povsem prepričana glede tega, kar proizvajajo.
pa ne pridejo do jedra problema, kaj
Sem odgovorila na vprašanje?
se dogaja s kapitalizmom. Z drugimi 2Mogoče ni odveč pripomniti, da Braidotti
Nisem čisto prepričana. 2
besedami: produkcija kritične vedejansko ni ravno odgovorila na vprašanje.
dnosti je fragmentirana med različTeorije, ki jih omenja (»objektne ontologije«
Vprašale bi vas še zadnje vpranimi producenti. Sama sem upala,
in »teorija akterja-mreže«) si z t. i. »novimi
šanje, ki se začenja tam, kjer ste
da je z govorom o postčloveku, ki je
materializmi« delijo mnoge sorodne onto-epikončali s subjektom. Lahko obranekakšna fraza, mogoče vzpostaviti
stemološke poudarke, a izhajajo iz izrazito druzložite, zakaj menite, da postčlonovo platformo za debato. Ključno
gih filozofskih virov (nemške klasične filozofije,
veško zares rabi teorijo subjekta?
je, da rabimo kritiko kapitalizma,
ameriške kognitivne filozofije, hermenevtike,
Je to politična potreba? In kako
ampak kapitalizem je kognitiven,
platonizma) in imajo drugačne interese (t.j. pomisliti subjekt na postčloveški
proizvaja vednost, kot nas je opozomanjkanje teorije spola, postkolonialne, queer
način? Včasih se namreč zdi na
ril Foucault. In če proizvaja vednost,
in kritične teorije, ki jih omenja Braidotti).
nek način paradoksalno, hkrati pa
moramo pogledati našo lastno praNasprotno »novi materializmi« izhajajo povečije mogoče to konstruktivni parakso proizvajanja vednosti in od
ni iz Deleuza, Guattarija, Spinoze, Bergsona, pa
doks, nisem prepričana …
tam razvijati politiko. In ne smemo
tudi Derridaja, Nietzshceja ... in prek tega okvirVerjetno je res paradoksalno, amupati, da se bo kapitalizem nekega
ja premišljujejo implikacije sodobnih znanstvepak to je del tega, kje smo trenudne zlomil in se bo vse sesulo, kot
nih dogajanj (biologija, fiizka, nevroznanost),
tno. Mislim, da izjava, da smo v fazi
to radi počnejo moji neoleninistični
pogosto z eksplicitnim namenom premisleka
mutacije, niti ne začenja opisovati
prijatelji. Delovati moramo od tam,
implikacij drugačne onto-epistemologije za
sedanjega stanja. Seveda to reče vsakjer smo. Moj Postčlovek je poziv k
mišljenje spola in politike (denimo Haraway in
ka generacija, vendar pa mislim, da
praksi v pomenu ocenitve sodobStengers, ki ju Braidotti omenja, pa tudi Grosz,
smo kot Spinoza v 17. stoletju – vinega stanja in sprevračanja, preoKirby, DeLanda, Protevi in drugi).
dimo obrise znanstvene revolucije,
bračanja v smer, za katero upam, da
ki bo v 18. stoletju, ampak še nismo
je prava transformacija našega skučisto tam. Tako se mi zdi.
pnega razumevanja človeka/človeškega, in ki bi v obzir vzeMoj učitelj Foucault nam je v 70-ih rekel tole: »Naša doba
la radikalne razlike, ki konstituirajo človeka/človeško že od
ne more imeti primarne filozofije.« Moramo se ubadati s
vsega začetka. V postčloveški univerzum ne vstopamo pod
fragmenti, v najboljšem primeru smo sposobni kritične filoenakimi pogoji. Nekateri ljudje nikoli to niso bili, nekateri
zofije, pa še to se kaže za težko. Primarnih filozofij, novih
so razumljeni kot le delno človeški, drugi kot bližje živalim.
ontologij ne vidim v sedanjem stanju. Delamo v smeri tega,
Če se spomnite Linnéjeve klasifikacije naravnega sveta, je
ampak prav verjetno za bodoče generacije.
Afričan prvi med živalmi. V standardni evropski klasifikaciji
Menim, da iz več razlogov potrebujemo teorije subjekta.
vrst! Nismo človeški na enake načine, zato tudi ne moremo
Prvi so perverzne hitrosti in obrati poznega kapitalizma. J. F.
biti postčloveški na enake načine. Potrebujemo diferenciraLyotard je v svoji čudoviti analizi tega, kar se je takrat imenono politično kartografijo te mutacije.
valo postmoderno stanje – seveda je napisal tudi knjigo o nečloveškem – že videl, kako se postmoderno in postčloveško
Imamo še eno vprašanje ki se navezuje na delitev v
razvijata drug iz drugega. Govori o tem, kako bo kapitalizem
sodobni teoriji med konceptualizacijami kapitalizma in
uničil vsakršno distinkcijo, izbrisal vse razlike. Prva razlika,
družbenimi študijami znanosti (»social studies of scienki jo bo izbrisal, je spolna, vzniknila bo nova androginost. To
ce«). Zanima nas, kam bi umestili t. i. materialne realizme
je ena izmed najbolj prodornih stvari, ki jih je rekel. Govo(»matter realisms«) ali nove materializme (»new materil pa je tudi o tem, da bodo tehnologije izbrisale vse meje
rialisms«), saj prav k tovrstnim teorijam pristopajo tako
med človekom in njegovimi drugimi – živalskimi drugimi,
ljudje s področja teorije znanosti kot tudi feminističnih
zemeljskimi drugimi, planetarnimi drugimi. In mislim, da se
epistemologij. Menite, da bi tovrstni novo-materialistični
to pravkar dogaja. Želim si, da bi že bili v položaju, v katerem
pristopi nemara lahko nudili polje, ki bi omogočalo premibi lahko implementirali, kar je Guattari predlagal v Treh ekoslek obojega, znanstvenih sprememb na eni in družbenologijah. Ko bi le že lahko vzeli Tri ekologije in jih spremenili v
-ekonomsko-tehnoloških na drugi?
politike, šli v Evropsko unijo in rekli: »To bomo naredili!« Da
bi izpogajali rešitve glede globalne krize resursov, klimatskih
V nekem smislu res, predvsem v kolikor so sebe imenovali
sprememb, sprememb antropocena. Da bi rekonstruirali novi
»prvi digitalni filozofi«, kar je sicer malo pompozno, pred
transverzalni asemblaž/spoj (»assemblage«) subjektivitete,
njimi so bili mnogi drugi. Mislim, da združujejo Latourjeki smo jo izpogajali čez naravo-kulturo, črno in belo ter vse
ve študije znanosti z nekim pojmom političnega – preko
ostalo, in ki bi postala osnova naše nove politične prakse. ŽeBadiouja, zavračajoč Deleuza, ker so prebrali preveč Žižka.
lim, da bi to lahko naredili, čeprav ne vidim, kako bi to lahko
Tako jih vidim jaz. Opustili so že feminizem, postkolonialtrenutno udejanjili.
ne teorije, queer teorije, teorije rase … Niti ne vedo, da obstajajo. Zato so njihove bibliografije izjemno osiromašene,
Potrebujemo teorijo subjekta, kot je Descartes potreboval
kar se tiče kritične teorije. Edino, kar poznajo, so njihovi
začasno moralo. Rabimo delovno orodje za navigacijo velibeli gospodarji in tisto, kar so se naučili od njih. Pa tu so še
kanskih napetosti in kontradikcij naše dobe. Konceptualno
Latourijevi sledilci, tisti, ki se uvrščajo v teorijo akterja-mrelahko rečete, da je nomadski asemblaž nekakšna funkcija
subjektivitete, vendar je postosebna in gotovo postidentiže (»actor-network theory«), ki ima, kot veste, dolgo zgodovino v odnosu s feminizmom in drugo kritično teorijo. Tu
tetna, če mislite to s postsubjektnim. Kot profesorica trdim,
sta tudi vsaj dva izjemno manjkajoča člena: prvi je Donna
da tudi za institucionalno etično in politično delovanje poHaraway, ki je od 80-ih naprej z Latourjem v dialogu o potrebujemo neko idejo subjekta. Rabimo nekaj, s čimer lahko
delamo. Malo je to strateški premik, je pa tudi začasna momembnosti teorije subjekta. Pomnite, da Latour ovrže vse
teorije epistemološkega subjekta, saj mreže ne potrebujejo
rala, celo začasna politika – nekaj, česar se moramo držati,
tega tipa dejavnosti (»agency«). Donna Haraway se s tem
da ne izginemo v tej obsežni mutaciji, ki je mimogrede izjene strinja in trdi, da potrebujemo druge teorije subjekta.
mno prisotno dejstvo na univerzah, vsaj v mojem delu sveta.
Drugi člen je Isabelle Stengers, ki je glede svojega dela o
Upam, da je kaj boljše v Slovenji. Tako se naposled ujamem,
Whiteheadu in čarovnicah v stiku tako z Donno Haraway
da celo branim subjekt humanizma, kar je nekaj, proti čekot z Latourjem in pravi, da moramo pogledati mreže, širše
mur sem se kot feministka borila celo življenje. To še zdaleč
od procesov formacije empiričnih znanosti. Proces za Whini zadnja od mojih kontradikcij in v knjigi govorim o njih.
Res je precej paradoksalno, da smo se znašli tukaj, glede na
teheada je ontološki, ne samo empirični.
hitrosti in pospeške mutacij, ki jih izziva ta brezobziren in
Tukaj je cela zgodovina misli in obžalovanja vredno je,
domiseln sistem, v katerem živimo. Moramo se osredotočiti
da jo objektne ontologije preprosto odklanjajo. Posledično
na te probleme, ko razmišljamo o delovanju in odgovornosti.
to oslabi njihov argument, ker veliko stvari, ki bi si jih želeMedtem ko vemo za relacionalnost v tokovih in nove ontoli, v moji politični kulturi – feminizmu – že obstaja: alternativne teorije subjekta, alternativne definicije objektivnosti,
logije, tudi vemo, da jih je kapitalizem že izvohal. Da ubežialternativne ploske ontologije, kjer razlika nima strukture
mo hitrosti, ustvarimo neke vrste zatočišča, v katerih bomo
piramide, ampak je proces relacijske diferenciacije, ki proilahko zadihali in ustvarjali alternative, zato se moramo drzvaja različne oblike odgovornosti. Mislim torej, da so glede
žati navigacijskega orodja – politične subjektivitete. Ne vem,
na to, kar proizvajajo, tovrstni pristopi še preveč omejeni
s čim drugim bi še lahko delali. ∞
v primerjavi s svojimi ambicijami. Vendar pa z njimi de-

Logična nesmiselnost strahu pred Tarčo
piše Natalija Majsova
fotografija Marijo Župan

Alles Gescheite ist schon gedacht worden,
man muß nur versuchen, es noch einmal zu denken.
(Vse, kar je pametnega, je že bilo mišljeno,
treba je le poskušati vse to premisliti še enkrat.)
– J. W. von Goethe

Goethejevo misel, ki, če ji pritrdimo, prav mogoče spada med tiste, ki jih sama naslavlja, vzemimo kot vodilo in okvir tistemu, česar se nameravamo dotakniti v naslednjih vrsticah. Težko
bomo povedali kaj revolucionarno novega. A po drugi strani tudi hipnotičnost revolucij ne
izvira nujno iz smisla in vsebine določenih idej, marveč iz času in okoliščinam primerne njih
artikulacije. Enkrat pritegne, drugič kot stara lajna ostane neopaženo, spet tretjič je z gnusom
zavrženo, četrtič pa paternalistično pospravljeno v predal »že obdelanega in preživetega«. Ni
razloga, da bi bilo z vprašanjem (post)humanizma kakorkoli drugače. Ni pa to samo po sebi
razlog, da se ga ne bi spet in spet in znova premišljevalo. Izpljunki so vedno različnih oblik,
izkupički pa šokantno neenakovredni.
Posthumanistično držo za namene tega prispevka razumemo kot vajo v brechtovskoformalistični potujitvi. Ta dovoljuje, da z enako (ne nujno cinično!) distanco pregledamo vse
ostalo, kar flirta z oznako »posthumanizem«; omogoča, da obrvi ne le privzdignemo, ampak
da jo na isti višini obdržimo ne glede na to, ali poslušamo na primer zagovornike enakih pravic za subjekte različnih vrst, na refleksijo pojma »napredek« imune transhumaniste, ki um
izpeljujejo iz človeške inteligence, ali nemara reartikulacije (ruskih) kozmistov. Posthumanistična drža naj bo torej razumljena kot usmerjena v poskus prevetritve razmerja med nekaj
miselnimi trajektorijami, ki na ta ali oni način burijo zahodno domišljijo in se (ali jih, včasih
celo posthumno) imajo za posthumanistične.
Kam gredo puščice, ko jih poberejo iz tarče
Za izhodišče vzemimo eno tragikomično štorijo. O skupini bogatih Rusov, ki se v bližnji prihodnosti, utrujena od v oči bijoče lastne dobrobiti in preskrbljenosti z vsem, kar ima ta svet
ponuditi, začne spogledovati z eksistencialnimi dilemami. Eksistenčnih kakopak nima več,
zahvaljujoč dobim poslovnim odnosom s Kitajsko. Nevajeni predolgo razmišljati se faustovsko zaustavijo pri ideji, da je vse, kar jim manjka, – ah, kako banalno! in kako smrtno resno!
– večna mladost. Natančneje, nje strasti, naivnost in živobarvnost. Nemudoma obiščejo Tarčo
– nekoliko srhljiv zapuščen znanstveno-raziskovalni objekt iz sovjetskih časov, ki deluje kot
izvir kozmične energije. Stranski učinki le-te so podobni tistim, ki jih ima eliksir mladosti.
Ko dobijo, česar si želijo, težava dolgočasnega blagostanja izpuhti. V zameno temu na
vrata pričakovano potrkajo stranski učinki, imuni na posvete z zdravniki, farmacevti ali terapevti. Izkaže se, da se je pri štiridesetih v sixteen-going-on-seventeen ne glede na ponotranjena
rožnata očala in energetska krila redbulla nemogoče vrniti. Enako nemogoče, kot je za človeka
kot bitje kulture nemogoč »povratek« v »naravo«: pretvori se lahko le v »ne-človeka«. Ker
kozmične energije, ki jih navdaja, tudi vrniti ne morejo (in, če smo iskreni, je zasvojencem
podobno v resnici nočejo), se znajdejo v tesnobnem vmesnem stanju, ki bi ga lahko označili
kot grozo pred razblinjeno utvaro o obstoju kakršnega koli smisla, lahko pa kot nepripravljenost na gnus, ki jih čaka, ko morajo nepredvideno sprejeti obisk lastnega »jaza«. Ki je obenem
kralj, ki je gol, in otrok, ki to brezsramno oznanja.
Opremimo z ozadjem sumljivo uspešne Rusije, ki ji gre leta 2045 že na prvi pogled sumljivo dobro: deluje napredno, zahodnjaško, racionalno, s soundtrackom, ki spominja na zvoke v
recepciji v kakšnem wellness centru; z ozadjem parade bleščečih posebnih učinkov in osupljivih sibirskih pokrajin. Vrzimo na mednarodni filmski festival ali dva. Dobimo film Aleksandra
Zeldoviča Tarča (2011), z njim pa plaz ambivalentnih odzivov občinstva. Rusi se zgražajo nad
pomanjkanjem duha, vdanostjo v usodo, razvratom, po drugi strani pa ugotavljajo, da jim gre
pri kosanju z zahodnimi znanstvenofantastičnimi filmi čedalje bolje. Zahodni kritiki nekoliko
pomilujoče trepljajo po rami: nastavki so dobri, ampak izpeljava maksimalistična, mladostniško
zaletava, učinki pretirani ... In patos duhovnih iskanj nekoliko odveč, prišepetavajo.
A če to nelagodje – zanimanje za vprašanje »smisla«, »projekta«, obenem pa njegovo
vztrajno razkrinkavanje kot nekaj irelevantnega, mehkužnega, prečloveškega, nekoliko abstrahiramo, morda vendarle naletimo na nekaj več kot kurioziteto, ki bi jo lahko poimenovali
oblomovska melanholija (ruski izraz handra je žal neprevedljiv) ruskih nouveaux riches. Naj
ponazorimo z nekoliko abstraktnejšo tragikomedijo, ki bi jo lahko poimenovali iskanje posthumanizma na prvo žogo – ki je, kot se zdi, spet v modi.
»Obnašaj se vendar kot človek ...«
Na marsikoga ima predpona »post-«, ko se ji doda iz poglavja o razsvetljenstvu v šolskih
učbenikih domač »humanizem«, čaroben učinek. Dobljena skovanka prične asociirati na distopično – nekoliko redkeje na utopično – vizijo prihodnosti, kiborge, može X. Tako navdaja
z radovednostjo, morda s srhom, vsekakor pa deluje časovno odmaknjeno. Manj kot so tovrstne podobe, katerih najnatančnejše materializacije praviloma videvamo v popularni kulturi,
zavite v tančico prihodnosti, več sprožijo prizadevanj po hipni »udomačitvi«: več debat o
tem, kam tehnološki napredek, pozni kapitalizem in postmoderni cinizem pravzaprav peljejo.
Tudi replike tistega dela sveta, ki (predpostavlja, da) si lahko privošči nemudoma natipkati
komentar in ga ponuditi na ogled drugim romarjem po spletu, temu primerno nihajo med
raz-očaranjem in ciničnim hudomušjem nad vsebino sodobne human condition. (Pobrskajte
na primer po kritikah in recenzijah zgoraj orisane Tarče.) Posthumanizem tako izzveni kot
postmodernistična preobleka humanizma. In le kako bi lahko bila taka kavarniška hermenevtika drugačna, če se jo grejo generacije, ki so od starejših sorodnikov ali šolskih Drugih
v odgovor na otroške lumparije vsaj enkrat v življenju slišali, da naj se vendar že zresnijo in
obnašajo kot »ljudje«? Karkoli naj bi to sploh pomenilo.
Po drugi strani pa ob boku kontemplativnih in v svoji že skorajda pregovorni, hipsterski
jezičnosti skrajno zabavnih cinikov ne smemo izpustiti niti tistega dela občinstva, ki je klic

razsvetljenstva vzel zares. Ne glede na vse antihumanistične kritike, ki jih je porodilo 20.
stoletje. Kot primer naj služi nekaj besed o osnovah popularnokulturnega transhumanizma.
V skladu z načeli kulturne evolucije človeške vrste transhumanist svojega iz učlovečenosti
izhajajočega in zato po defaultu privilegiranega bistva ne želi omejevati na naravno dani
korpus, soon-to-become-corpse. Na vsak način si ga prizadeva ohraniti, podaljšati njegovo
bivanje v neskončnost. Tudi za ceno korporealnega, a nikakor ne v skladu z budističnimi načeli reinkarnacije, da ne bo pomote. Kajti le kako bi se, ko enkrat izkusite, kako je »biti (nad)
človek«, mogli sprijazniti z idejo, da bi se nekoč zbudili kot travna bilka? In bi vas poteptal
pes, v čigar laježu bi, če pomahamo Pitagori, lahko zaslišali prijateljev glas? Veliko bolj higienično bi bilo, če bi svoj razum digitalizirali ter se v nedoločeni prihodnosti prestavili v Mrežo
sebi podobnih razumov. Ideja v tem trenutku resda še ni uresničljiva, pa kaj za to! Trenutek,
ko bo, lahko dočakate na več načinov: s pomočjo fizičnih posegov, ki podaljšujejo življenje,
ali npr. s pomočjo kriogenike: bodisi cele bodisi del možganov lahko po smrti zamrznete, da
varno dočakajo čas ponovnega rojstva. Transhumanistični projekt – ki ga tu zavedno zgolj
grobo orisujemo, saj sam po sebi ni osrednja točka te razprave – zveni univerzalistično in
nakazuje eno od možnih materializacij kartezijanskega cogita. Vendar si ta humanistična
vizija, ki presega človekovo telo, a ostaja izrazito antropocentrična, še več, izhajajoča iz egoizma preskrbljenega zahodnjaka srednjih let z razsvetljenskimi ideali in strahom pred lastno
minljivostjo, želi biti več kot samo to. Zeldovičeve Tarče iz te perspektive torej ne gre gledati
pomilovalno ali cinično: transhumanistično gledano bi ji lahko očitali predvsem pesimizem
naslikane vizije. Ruski transhumanisti, v veliki meri zbrani okoli nadebudnega Danile Medvedjeva in aktivno iščoči mednarodno prepoznavnost, bi ji lahko očitali neseznanjenost z
lastnimi idejami. Te naj bi prispevale k vzpostavitvi ne le filozofske, ampak tudi etične baze
transhumanističnega projekta, in sicer po meri uveljavljenih čistunsko sterilnih, bojda neoporečnih globalnih načel politične korektnosti, enakosti spolov in hvalevrednih namenov, a
s ščepcem ruskega mesijanizma.
»... za Božjo voljo!«
Lahko bi rekli, da ta proces osmišljanja duhovnih podstati transhumanističnega gibanja poteka »od spodaj navzgor«. Zdi se, da namesto tehtnega premisleka lastnih aksiomov in na njih
temelječih ciljev pričnejo pri izpeljavah. Tako so v iskanju misli, ki bi anticipirala zmago nad
smrtjo, naleteli na (ruski) kozmizem: razmišljanja ruskih in sovjetskih mislecev (naj omenimo zgolj Nikolaja Fjodorova, Konstantina Ciolkovskega, Vladimirja Vernadskega) iz konca 19.
in prve polovice 20. stoletja o dobi človekovega prodora onkraj Zemljine atmosfere; o dobi
prehoda iz življenja v biosferi v življenje v sferi razuma – noosferi, rečeno z Vernadskim. Nadalje, Nikolaj Fjodorov je v Filozofiji skupnega cilja napovedoval dobo, ko bo človek premagal
smrt; ko bodo v projektu globalnih razsežnosti, ki bo po nujnosti in pomenu pretehtal vojne
in drugačne zemeljske spore, obujeni vsi mrtvi. Ko se bo končala doba pohotne, spolne ljubezni; ko bo edina ljubezen, ki bo ostala, platonična in platonsko-dobra bratsko-sestrska ljubezen. In ko bodo prostor za obujeno in prenovljeno človeštvo nudili drugi planeti. Ciolkovski,
dedek sodobne industrije vesoljskih plovil, je na drugi strani napovedoval človekov neizbežni
izhod iz »zibelke« – Zemlje; Vernadski je delno navdahnjen s Fjodorovovim opozarjanjem na
pogubnost izgube ravnovesja med razvojem človeka – mikrokozmosa – in njegovega Umwelta
– makrokozmosa – teoretiziral o možnostih aktivne evolucije; lahko bi špekulirali, da bi ga
danes pritegnile ideje trajnostnega razvoja.
A kar je pomembno pri branju ruskih kozmistov (ki jih je, mimogrede, v gibanje moč
popredalčkati samo z velikimi zadržki, saj so svoje ideje razvijali posamič, vsaksebi in ne v
polilogu) ob tovrstnih posplošitvah, ob iskanju analogij z nam bolj domačim dogajanjem v
zahodnih miselnih vodah, je razmeroma izrazita kritika in nezaupanje do tradicije kontinentalne filozofije, ki ga je morda najbolj eksplicitno artikuliral Fjodorov ter ki seva skozi
množico endemično ruskih, zahodnim zgolj delno analogičnih konceptov. Nanaša se na, tako
kozmisti, izrazito individualistično njeno podstat ter razvoj v dialogu z nepravoslavnim krščanstvom. Temu Fjodorov zoperstavlja rusko, vse do konca 19. stoletja očitno s pravoslavjem
prežeto miselno tradicijo. Če sledimo Fjodorovovim nazorom, bi ta transhumaniste (tudi ruske) najverjetneje označila za brezdušne heretike, Tarčo pa bi brala kot svarilo pred pogubnostjo individualizma in zanemarjanjem načela skupnosti (rus. sobornost) ter na njem grajenega
ruskopravoslavnega mesijanskega duha.
Že na prvi pogled se sicer vidi, da je Fjodorovova vizija prihodnosti človeštva izrazito antropocentrična; v marsikaterem oziru je daleč od progresivne. Oznaka posthumanizem je –
izhajajoč iz drže, na katero smo opozorili v uvodu – zanjo enako (ne)ustrezna kot za transhumanizem. Tej podobnosti navkljub pa je nekoliko iluzorno pričakovati, da bi kozmizem lahko
služil kot etična osnova transhumanizmu. Podobno kot bi bilo od skupine bogatih Rusov iz
naivno pričakovati, da se bodo z večno mladostjo zadovoljili, v njej našli smisel in svojo človeškost presegli s tem, da mehanicistično odženejo staranje.
Človek je človek je človek ...
Ko sklepamo krog, poudarimo še enkrat: ne glede na relativno ažurnost uporabljenih primerov nismo ugotovili nič novega. Res pa je, da bi to brez teh primerov težko pokazali dovolj
zgovorno. Antropocentristično zasnovni projekti prihodnosti, pogosto vezani na problem podaljševanja življenja, so pogosto atraktivnejši od premišljevanja sveta z vidika drugih njegovih
naseljevalcev, kaj šele objektov. Če pomanjkanje drzne domišljije vznikne že pri tej nalogi,
tudi če iz nje ne delamo projekta, ni presenetljivo, da imajo tovrstne zgodbe, ki si prizadevajo
za to, da postanejo velike, očitno težavo z refleksijo. Kot da bi se njihovi snovalci in sledilci
bali, da bi presežek slednje spodkopal smotrnost njihove osnovne naloge. Ta se lahko utemeljuje skozi različne instance, od razuma do skupnega cilja, ki ga prišepetava bog, v osnovi pa
nosi enako sporočilo: prizadevanje za vsak primer ohraniti integriteto človekovega narcizma.
Zatrditi ne le, da človek ni travna bilka ali paramecij, ampak da nadzoruje sistem odnosov s
slednjima. Nič čudnega, da to poskuša vedno znova, obsojen na to, da mu spodrsne. Da ga
prelisiči luža. ∞

Kdo si želi živeti večno?
piše Sebastijan Lamut
Lazar,
vstani!

Biblično besedilo pripoveduje o čudežu ponovnega obujenja mrtvega v smislu reanimacije telesa, ki je razglašeno za mrtvo
že vsaj nekaj dni. Po Bibliji se absolutnega mrtveca lahko oživi z »božjo silo« in taisti mrtvec ohrani vse življenjske funkcije,
vključno s svojim znanjem in pridobljenimi spomini - sanje vsakogar, ki si želi nesmrtnosti oziroma podaljševanja svojega
življenja v nedogled. Vse, kar potrebuješ, je čudež. Toda tako imenovani čudeži se v sedanjem času ne dogajajo, skušamo jih nadomestiti
s svojo iznajdljivostjo, s tehnološkimi izumi za izvajanje doslej nemogočih ali težko dosegljivih procesov, stanj, kot tudi delcev, materije. Odkritja v znanosti nam dajejo vpogled v delovanje vesolja, velikokrat nam razkrijejo določeno področje, kot bi se vanj zazrli skozi
ključavnico, in čeprav ne razumemo vsega povsem, nas ravno to nerazumevanje žene v nadaljnje raziskovanje. Gola radovednost je del
človeške narave, naj jo še tako tajimo in skrivamo (z moralo, normami in zakoni), na koncu nas še vedno zanima, ali je mačka v škatli.
Znanstveni pristop k radovednosti je, da na podlagi dotlejšnjega znanja postavimo hipotezo o izidu naših raziskovanj.

Svojo hipotezo je s serijo poskusov potrdila skupina avstralskih znanstvenikov na Univerzi v Newcastlu. Za
cilj projekta so si zadali oživitev ne samo ene živali, temveč izumrle vrste (!), s pomočjo globoko zamrznjenih vzorcev tkiva in z do sedaj pridobljenim biotehnološkim znanjem. S t. i. projektom Lazarus so prvi doA to je tvoja provokacija ali se dejansko kdo tega loteva?
segli deljenje celic živali, in sicer vrsto žabe, ki svoje potomce inkubira v želodcu, kar je za žabe, ki povečini
Brko
odlagajo mreste v vodi ali na rastlinju, zelo nespecifično vedenje. Gre za Rheobatrachus silus (Liem, 1973), ki
A little bit of both:
se je nehala pojavljati v divjini in je veljala za izumrlo že od srede 80. let prejšnjega stoletja. Domnevno naj
http://www.popsci.com/science/article/2013-01/harvard-probi ta žaba izumrla zaradi več dejavnikov, med drugim tudi zaradi delovanja človeka in glivičnega obolenja
fessor-seeks-adventurous-woman-birth-neanderthal
(mimogrede: glivična obolenja na koži ogrožajo tudi naše dvoživke).
eden izmed zagovornikov je George Church, vodilni v koaliciji
Po zgledu Univerze v Newcastlu je več raziskovalcev iz različnih univerz izoblikovalo skupino za deeza deekstinkcijo
kstinkcijo, v kateri so si prizadevali, da bi obudili čim več
vrst, katerih izumrtje je s svojim (ne)posrednim delova- 2Ali Pač
njem povzročil človek. Med možnimi kandidati za ponov- https://slo-tech.com/novice/t602528
no priložnost na Zemlji so tako: golob selec, mamut, tasmanski tiger ... neBrko
mara tudi neandertalec?1
30.000 je glede na celotno evolucijo zelo malo, poleg
Kako zapleteno je v bistvu obujanje vrste in zakaj ga biotehnološki čatega je primer tega virusa relikt iz Würma in bi se
rovniki niso izumili že prej? Gre za izolacijo dnk-ja iz nekoliko ostarelega
lahko reklo da ni izumrl (ali so virusi sploh živi?),
vzorca (primerke izumrlih vrst pogosto najdemo v muzejih ali laboratoriampak samo čaka na ponovne primerne pogoje.
jih, kjer so jih preučevali), v katerem je kompletni dedni material nekoliPoleg tega se virusna DNK v marsičem razlikuje od
ko načet. Lahko bi rekli, da ima dnk razpolovno dobo, ki nam onemogoča
prokariontske in (naše) evkariontske.
uspešno sestavljanje in sekvenciranje dnk fragmentov po določenem času.
Razpad povezave med polovico baznih parov iz kostnih vzorcev, shranjenih v kontroliranih pogojih v muzeju, je bil določen na 521 let (Allentoft), kar pomeni, da se po deekstincijskih laboratorijih
ne bodo sprehajali dinozavri, temveč lahko iz izoliranih fragmentov uspešno rekonstruiramo kvečjemu genom »nedavno«
(okoli 1,5 milijona let nazaj) izumrle živali.2 Tako sestavljena in funkcionalna dnk lahko izpolnjuje svoje poslanstvo, le če je vstavljena v delujočo celico; ker pa funkcionalnih celic te vrste
3Brko
več ni, nam jih lahko zagotovi najbližji še živeči sorodnik, ki ga določimo glede na filogenetsko
Učinek stekleničnega vratu nastane pri izrednih
pripadnost izumrle vrste. Celice darovalca delujejo kot ogrodje, katerega delovanje lahko izkodogodkih, kjer velik delež populacije umre ali se
risti genske informacije, ki jih vnesemo. V primeru žabe, kjer je oploditev zunanja, potrebujemo
manjši delež populacije odcepi od matične donorske
zgolj klonirane spolne celice, ki jih lahko pozneje inkubiramo v okolju z nadzorovanimi pogoji.
populacije. Alelne frekvence so porušene in nerepreZaplete pa se v primerih notranje oploditve, recimo pri ptičih in sesalcih, saj mora v tem primezentativne – na podlagi te okrnjene skupine osebkov
ru moška spolna gameta (= celica) za uspešno oploditev, razen nekaterih izjem (mula, mezeg),
in njihovih genskih lastnosti se tokom časa izražajo
najprej pretentati naravne obrambne mehanizme, ki preprečujejo oploditev s strani druge vrste.
lastnosti, ki ne odražajo nujno najboljših prilagoditev
Postopek se pri sesalcih ne konča z uspešno oploditvijo, saj je potrebno uspešno ugnezdenje
vrste na okolje.
in razvoj embrija v donorski maternici, kar predstavlja svojevrstno omejitev, pogosto že zaradi
same velikosti organizmov. Predstavljajte si, na primer, da slonica v sebi nosi mamuta, ali da
golob izvali jajce dodota. Inkompatibilnosti placent in ostalih reproduktivnih organov naj bi raziskovalci rešili s tkivno manipulacijo, torej s starševsko generacijo genetsko modificiranih organizmov, ki bi producirali potomce druge vrste. Obremenitve
za tak donorski organizem, predvsem za samice, ki prispevajo večji delež in bi pri sesalcih nudile gestacijo zarodka, so na tej
ravni nepredstavljive.
V primeru, da se vse skupaj le izide in dobimo v laboratoriju živ, mlad ter predvsem ploden primerek že izumrle vrste, ki
je sposoben živeti dovolj dolgo, da prenese svoje gene na naslednjo generacijo, mu moramo zagotoviti tudi kompatibilnega
spolnega partnerja in primerno okolje za izvajanje reproduktivnega vedenja. Zahteve sicer variirajo od vrste do vrste, a preden
bi dejansko prišlo do obnavljanja populacije, se moramo zavedati nekaterih obemenitev, ki
preprečujejo populacijsko eksplozijo klonov, pridobljenih iz omejenega, navadno majhnega
4Ali Pač
števila vzorcev. Velik problem predstavlja genetska pestrost vzorcev, saj zaradi majhnega
Zakaj ne moremo dodatno (»ročno«) mutirat vzorcev
števila različnih genomov pri ohranjenih živalih rastoči populaciji ne moremo zagotoviti
iz katerih jih delamo?
ustrezne baze genetskega sklada. V majhnih izoliranih populacijah prihaja do t. i. učinka
stekleničnega vratu,3 takšna populacija ima majhen nabor različnih genetsko predisponiraBrko
nih lastnosti, ali do učinka ustanovitelja, kjer potomci dedujejo lastnosti prvega organizma,
Mutacije enega baznega para ali osamljene različice
ki se je uspešno razširil na novo območje. Majhne populacije klonov bi imele zaradi manjše
gena za enkrat še ne moremo izvesti, z mutagenimi
genetske
variabilnosti zmanjšano sposobnost preživetja določenih osebkov v spreminjajočih
snovmi, sevanji je velika večina mutacij letalna ali
se pogojih (paraziti, bolezni), poleg tega pa bi imele v bodočih generacijah probleme v obliki
nepomembna. Veliko se jih tudi popravi z znotrajceinbreedinga – križanja v sorodu, ki vodi v večjo in bolj zgodnjo umrljivost potomcev zaradi
ličnimi mehanizmi. Da bi čist tako na random, recideformacij.4 Številčnost ustvarjenih, genetsko dovolj različnih klonov začetne generacije bi
mo z UV-sevanjem skušali dobit drug, funkcionalni
za uspešno vzpostavitev vrste morala presegati Aleejevo število5, v začetni fazi bi morali
alel (= različica gena) in bi ta organizem preživel, bi
upoštevati tudi izgubo plodnih osebkov zaradi stohastičnih dogodkov6.
bilo neverjetno in tudi neverjetno drago.
Nemara bi pri nekaterih vrstah tu lahko nehali skrbeti, saj imamo zastrt vpogled v psiho živali, še posebej socialnih. Odraščajoča žival bi bila izpostavljena okolju brez staršev,
vrstnikov, kljub temu da je njen razvoj vezan na medsebojne odnose v tropu in vzajemno negovanje. Ali novopečeni up za ohranitev 5Brko
Aleejevo število določa najmanjšo možno številčnost
vrste ve, kako so se vedli njegovi predniki? Ali je golo instinktivno
vedenje dovolj za vzpostavitev socialnih odnosov, anualnih migra- viabilne populacije. V kolikor je številčnost osebkov v neki
populaciji manjša, je populacija obsojena na izumrtje, saj bo
cij, vzreje mladičev? Refleksni odzivi na določen dražljaj pomagajo
reprodukcija osebkov zmanjšana zaradi težav v iskanju spolživali, da preživi v nekaterih situacijah, ne rešijo pa je pred vsako

1Ali Pač

nega partnerja, parjenja v sorodstvu, pomanjkanja koopera-

cije ipd. To število je znatno večje pri socialnih vrstah, ki za
razmnoževanje in razvoj potrebujejo sodelovanje skupnosti.

7Ali Pač
Zakaj (in za kaj/koga) je to vrednota?
6Brko

nevarnostjo. Etološki pristop k reševanju vrste proble- Roza power ranger
mov, ki bi se pojavljali, bi bil v teoriji mogoč, a le če bi
Nisem prepričan, če ti postopki res rušijo unikatnost in neponovljivost
vplivajo na preživetje populacije.
podrobno poznali vedenje izumrle živali, ki je vrstno
življenja vrste, ker 1. sama vrsta ni imela uniformne oblike življenja, in
Poznamo okoljsko, demografsko in
specifično pogojeno. Slaba novica je, da je bilo preuče- 2. ker je tudi klonirani osebek unikaten in neponovljiv (»svoje« vrste
genetsko stohastičnost ter katastrovanje teh vrst zelo skopo oziroma neevidentirano, saj
sigurno ne more zares ponoviti prav zaradi odsotnosti vseh negenetskih
fične dogodke. Manjše populacije
so se ohranile premalo časa, raziskovalcem vrst na robu
mehanizmov lastnih le-tej; lahko bi mogoče celo rekli, da je na nek način
so bolj podvržene negativnim
izumrtja so raziskave oteževali predvsem številčna in
sam svoja vrsta oz. vsaj možen evolucijski odvod?).
efektom stohastičnosti.
geografska zdesetkanost vrste.
brko
Reintrodukcije omejenih »genskih skladov« v njihov
Evolucijsko gledano so trajajoči pogoji v obdobju speciacije iz predniške
primarni habitat, ki je v večini primerov degradiran, ni mogoč, izvedljiva bi morda
vrste neponovljivi in prostorsko pogojeni. Skozi čas lahko nastajajo vrste,
lahko bila naselitev na nova območja, za katera bi antropocentrično, tako »na oko«,
ki so morfološko podobne predniški in tudi zasedajo približno podobne
ocenili, da bodo primerna za njihovo življenje. Z vrsto več dobimo večjo vrstno pestrost,
ekološke niše, a kljub temu niso čisto iste ravno zaradi toliko drugih
a za kako dolgo in za kakšno ceno? Potrebno se je zavedati, kakšen vpliv bo imela novo
vpeljana vrsta na okolje in tudi na samo evolucijo. Izgubljena vrsta predstavlja fra- dejavnikov.
gment evolucijskega razvoja, ki je bil v preteklosti odstranjen s strani človeka ali drugih
Roza power ranger
dejavnikov, njena ponovna vzpostavitev v prostor pa ima močan vpliv na nadaljnji
Zanimivo
razmišljanje, tudi filogenetikom v razmislek! Kako bi obravnavarazvoj vrst, kot jih poznamo. Gre za distorzirano ponastavitev evolucijske ure, ki ruši
li
vrsto,
ko/če
bi populacija dosegla viabilno raven za preživetje v naravi.
unikatnost nastanka in neponovljivost vrste7 skozi prostorske in časovne dimenzije,
kot tudi vseh ostalih organizmov, ki s to vrsto prihajajo v (ne)posredne interakcije ter
z njo koevulirajo (predvsem plenilci in paraziti). Abiotski in biotski pogoji, ki so vrsti omogočili speciacijo po njenem izumrtju, so v večji meri spremenjeni, skladno z življenjskim prostorom, v katerega je posegel človek. Uspešna obuditev vrste
bi tako pomenila nek umetno izbran delček v množici mnogih, že obstoječih, ki še vztrajajo v
sobivanjem s človekom.
8Ali Pač
Zdi se nam smiselno in samoumevno, da obudimo karizmatične vrste, ki imajo tudi veliko
Od kot ta sklep? Žaba najbrž nima ravno velike vrednosti?
tržno vrednost,8 na ostale vrste, ki so izumrle, a mogoče niso tako prikupne, pozabimo. Zelo
nepravično in nekoliko evgenično je, da obujamo organizme, ki so nam všeč, medtem ko pozaBrko
bimo na druge. Pri uničevanju življenjskih prostorov nam predstavljajo zgolj kolateralno škodo,
Žaba bi se za dobro ceno prodajala v zoo-jih še posebej
v bistvu pa so vmesni člen ohranjanja najpomembnejših interakcij med vrstami, izmed katerih
či bi bila prva obujena vrsta, potem pridejo karizmatične
vsaka predstavlja svoj unikatni doprinos k delovanju ekosistema. Ohranitev biodiverzitete in
vrste, npr. predstavljaj si, da tvoj dvorec straži eden izkompleksnosti delovanja nekega ekosistema, ki jo prinaša, je glavno vodilo varstvenih biologov, med dvanajstih živečih sabljastih »tigrov« in vrednosti
ki skušajo ohranjati koevolucijo živečih organizmov. Deekstinkcija nam lahko nudi obujanje
nakupa, ki so temu primerne
živali, za izginotje katerih se počutimo vsaj delno krivi in čutimo moralno breme; vest nam nalaga odgovornost, da to napako popravimo. Ponovna vpeljava vrste nas bi razbremenila te krivde, vsaj navidezno, če nismo pozorni na posledice, ki jih povzročimo samo zato, da si »operemo
roke«. Na papirju je dolžnost modernega izobraženega človeka, da se zanima za varovanje narave, skuša delovati varčno, je
dovzeten za okolje, ki ga obdaja. Realnost je nekoliko drugačna, saj vidimo, da je ločevanje odpadkov le za plebs, medtem
ko podjetja z onesnaževanjem ter izkoriščanjem zanemarjajo nedotakljivost življenjskih
prostorov,
vrst in celo naravnih bioloških procesov. Ob uvedbi deekstinkcije kot stalne, če10Ali Pač
prav
drage
prakse, bi nemara obveljalo, da lahko načeloma brez slabe vesti iztrebimo vsako
Veliko sintetiziranj ni rentabilnih (recivrsto,
ki
jo
prej temeljito povzorčimo za genetske vzorce, saj jo potem ponovno naselimo
mo proizvajanje antimaterije), zakaj bi
– takšno razmišljanje bi lahko dalo korporacijam izgovor za izkoriščanje še tako ranljive
ta bil?
in nedotaknjene divjine, seveda za lastne interese izkoriščanja odkritih, a zaščitenih naravnih virov, ki so bili dotlej varovani z zakonodajo.9 Čeprav je kompleten biotehnološki
Brko
postopek
trenutno še v raziskovalni fazi, je njegov potencial enormen, saj bi z njegovo
Je vseeno cenejše :)
optimizacijo lahko nudili vrsto storitev – od zagotavljanja enkratnih primerkov v živalske
Profit bi bil na račun hitrega umiranja
vrtove, do (začasne) obnovitve majhne populacije markantne vrste, ki bi jo lahko vedno
organizma, ki ima krajše telomere (ni
znova reproducirali, kot tudi v smislu
isto, če kloniraš 80 ali 8 letnika), same
ekoturizma. Hkrati pa bi bile delnice
prestižnosti, vladnih financiranj, kot tudi
9Ali Pač
ustanovljenega podjetja ob morebitnem
zaščite posameznih genov/proteinov, od
Tu si v moralizmu malo rokohitrski in preskakukaterih bi plačeval procent od proizvopatentiranju postopka dokaj rentabilne, ješ med vrsto in okoljem.
dnje vsakega bioreaktorja.
nemara bi poleg reproduciranja celotnega organizma zaščitili tudi vstavljanje
Brko
posameznega gena izumrle vrste, kate- Preskok med vrsto in okoljem je mišljen kot
rih potencial še ni povsem raziskan.10 Kljub temu želja po kapitalu ni vodi- popolna vzpostavitev življenjskega prostora,
kakršen je bil na začetku po prenehanju motnje
lo raziskovalcev, ki razvijajo to metodo, gre za biotehnološki ekstremizem
in samo smiselnost tega.
varstvene biologije, kjer reintrodukcija vrste na prvo žogo ne prinaša večje
+ vrsta sama ne more preživet na dolgi rok
obremenitve za sistem, na probleme naletimo šele, ko popraskamo globje
od površine. Ni dovolj, da pri skrbi za okolje namestimo še eno varovalno
Roza power ranger
mrežo v smislu: v kolikor gre vse narobe, lahko še vedno ... pomembna je
Mogoče ni tudi povsem jasno, zakaj je to promiselnost, da moramo izumrtje preprečiti preden se zgodi, namesto, da si
blematično, ne v moralnem smislu, ampak kaj
mislimo, da lahko biotehnološko fabriciramo še tako kompleksne sisteme,
so napačne predpostavke postopka iztrebljenjekaterih delovanje razumemo le delno. ∞
To so naključni elementi, ki

-deekstinkcija. Po mojem je osnovna ta, da je ta
postopek dejansko možen, da lahko neko vrsto

brez stranskih produktov in ostankov vzamemo
in vrnemo v neko okolje.

Kako misliti materijo, ki misli?
piše Jernej Kaluža
fotografija Jakob Jurkošek

Že med bežnim brskanjem po internetnih forumih, namenjenih duševnim motnjam, lahko opazimo pogost
in ponavljajoč se simptom; nekaterim se zdi, da predmeti sami mislijo. Včasih celo bolj konkretno – komunicirajo in nam vsiljujejo misli. Po navadi se ta ugotovitev pojavi v spremljavi z drugimi znaki, kot delček
znotraj nekega širšega, izredno intenzivnega duševnega stanja. Poglejmo primer iz neke anonimne spletne
glave: »Poznam občutke izstopanja iz telesa, spreminjanja mojega obraza v pošast, bil sem v času nazaj
(prostor je bil deset let mlajši), predmeti so se mi približevali, izstopali, mi pošiljali misli … Trenutno so moji
problemi taki – ne znam definirati, kaj točno sem jaz in kaj so drugi. To znam opisati, a tega ne morem
občutiti. Ponoči buden doživljam more, osredotočam se samo na svoje kosti in notranje organe …«

Humova notranja-zunanjost
Ne zanimata nas ne diagnoza ne zdravilo, prej globoka realnost, ki se skriva znotraj tovrstnih iluzij, ki sploh niso iluzije:
predvidevamo torej, da je največja iluzornost ravno v reduciranju tovrstnih znakov na neko iluzijo. Kot pravita Deleuze
in Guattari, je povsem nasprotno potrebno v shizofreniku
prepoznati lik, ki je povsem stopljen z realnostjo in je z njo v
globokem, celo preglobokem stiku: z njo je dobesedno poenoten in ne ločen od nje, kot po navadi domnevajo psihiatri.
Iz zgornje anonimne izpovedi moramo tako izluščiti povsem
konsistentno argumentacijo. Ta se glasi: če materija misli, potem so tudi moje ideje zgolj misli neke materije. Jaz nisem
več jaz, morda prej tisto drugo, ki znotraj mene misli. Morda
sem sam tisto, kar mi vsiljuje moje misli, kar me sili misliti?
Morda sem jaz sam ta neživi predmet, ki animira moje telo?
Odprto skratka ostane veliko vprašanje: kdo sem jaz in kdo
so neštete misli, nešteti glasovi, ki prihajajo iz vseh strani?
Tej vrtoglavi krožnosti ne moremo priti do dna in vedno
bolj se pogrezamo v živo blato misleče materialnosti, ki nima
nobene trdne ontološke podlage; naša lastna aktivnost postane v tem blatu vse bolj otežena; lastno telo z njegovimi
najbolj notranjimi mislimi vred lahko čutimo le kot učinek
ukleščenja, povzročen s strani mogočnih zunanjih sil. Empiristični filozof David Hume je na nekem mestu v Raziskovanju človeškega razuma za trenutek pomislil, da se lahko iz
povsem nasprotne smeri za lase povleče iz te blatne nesnage.
Ugotovil je, da nas strogo empiristična metoda vedno pripelje do nerešljive skepse, usmerjene v vsako nujno zakonitost
zunanjosti: logika vzroka in učinka denimo ni naravni zakon,
ki upogiba materialnost, temveč je videz zakonitosti tu zgolj
iluzorična posledica izkustvenega ponavljanja istih vzorcev
v misli – če nekemu a-ju po navadi sledi neki b, potem sklepamo, da bo vedno tako, čeprav nimamo za to nikakršnega
dokaza v pravem pomenu besede. Toda ali ni ravno razmerje
med našim telesom in našim duhom tisto, ki bi nam lahko
ponudilo izhod iz tovrstnega izkustvenega empirizma? Ali
ni naša misel, ki premakne roko, tista, ki apriorno dokaže
vzročno-posledični odnos med miselno idejo in njeno izvedbo v materialnosti, torej odnos, ki bi ga lahko razširili tudi na
samo zunanjost? Žal ne, pravi Hume: »Tudi o vplivu volje nas
poučuje samo izkustvo. To, da gibanje udov sledi ukazom volje,
je stvar običajnega izkustva, kot so drugi naravni dogodki; toda
moč ali energija, s katero je to gibanje izpeljano, je kot pri drugih naravnih dogodkih neznana in nepojmljiva.« (111)
Humov empirizem je paradigmatičen primer filozofske
shizofrenije, toda nikakor ne edini primer, saj obstaja nasploh
med diagnozama filozofa in shizofrenika globoka notranja
povezava (nepripravljenost na diskurzivno prilagajanje, prevlada notranjih svetov, vprašanje obstoja zunanjih predmetov, »ciklanje« in nato preboj misli, nepopustljivo sledenje
miselnim sklepom, četudi ti niso zdravorazumski, …). Hume
nas konsistentno pripelje do povsem shizofrene točke, ko nimamo več dostopa do zunanjega sveta in njegovih zakonov;
ostane nam samo notranjost, samo asociativne verige idej,
ki se med seboj kaotično povezujejo v naših glavah. Toda
ta afirmacija radikalne notranjosti, ki nima nobenega stika,
nobenega okna do zunanjosti, se paradoksno transformira
v neko čisto zunanjost, kjer sploh ni več nobene notranjosti jaza: tako kot nam je namreč izkustveno dano, da sonce
vzhaja zjutraj, nam je izkustveno tudi dano, da se roka premakne takrat, ko to hočemo. Naše telo in naša misel sta, kot
pravi Hume, na isti ravnini kot ves ostali svet, gibanje udov,
ki sledi ukazom volje, je na isti ravni spoznanja kot ostali
naravni zakoni. Izkustveno namreč ne občutimo nikakršnega notranjega momenta moči misli, ravno zato, ker je ta domnevna moč misli (premik roke) sama vselej že zunanja in
materialna. To pomeni, da smo obenem skrajno aktivni (mi
sami preko asociativnega sklepanja produciramo vse, kar je,
tudi domnevne naravne zakone) in skrajno pasivni (ker nam
ni dano izkustvo moči iz ozadja, lahko sami le »nemočno«
opazujemo dogodke na površini): »Mi samo občutimo dogodek, namreč obstoj predstave, ki je posledica ukaza naše volje;

toda način, kako se to delovanje odvija, moč, s katero nastane,
je povsem zunaj našega dojemanja /…/ oblast duha nad samim
seboj je omejena, prav tako pa tudi njegova oblast nad telesom;
teh meja ni mogoče spoznati niti z razumom niti s poznavanjem
narave vzroka in učinka, ampak samo z izkustvom in opazovanjem, kot pač pri vseh drugih naravnih dogodkih in delovanjih
zunanjih predmetov.« (112)
Obstajata torej dve skrajni varianti: ali nam naše telo in
naša dejanja postanejo nekaj povsem tujega, mi pa na vse
to gledamo z neke zunanje perspektive, ali pa subjektivnost
prežame vse in tako povsod v zunanjosti ugleda neke vrste
mišljenje. V tem kontekstu se lahko strinjamo z Deleuzom,
ki pravi, da je Humov empiricizem filozofsko razvitje nekega čudnega znanstvenofantastičnega sveta: »Kot v znanstveni
fantastiki dobimo vtis tujega, domišljijskega sveta, kot ga doživljajo neka druga bitja, toda vse to spremlja tudi slutnja, da je ta
svet že vseskozi naš svet in da smo mi sami ta druga bitja.« (35)
Materialistična znanstvena fantastika
Med branjem Huma se torej odpravimo na shizofreno astralno potovanje, kjer vidimo sami sebe iz neke nemogoče zunanje perspektive ravno takrat, ko se najbolj poglobimo v lastno
izkustvo. In podobno kot v nekaterih grozljivih znanstvenih
fantastikah si nikakor ne moremo priti na jasno, kje so meje
med psihotično motnjo zaprte notranjosti in vseobsegajočo
zaroto čiste zunanjosti, kjer postane posameznikovo telo le
majhna pikica znotraj veliko večjega zemljevida globalne
zgodbe. Dobra primera tega sta Scorsesejev film »Shutter
Island« in grozljive zgodbe H. P. Lovecrafta, katerih miselni
potencial so v sodobni filozofiji ponovno odkrile teorije spekulativnega obrata. Pri Lovecraftu in žanru grozljivk nasploh
lahko opazimo poudarjeno pomembnost materialnih objektov: stare knjige, fotografije, otroške igrače, stopnišče – to so
pogostokrat tisti pravi subjekti grozljivk.
Izbrani predmeti lahko tudi povsem subjektivno v stisnjeni obliki vase shranijo demone in uroke, ki so nekakšne usedline bivših izkušenj, v katerih so bili ti predmeti udeleženi.
V določenih okoliščinah pa so se ti predmeti voljni ponovno
odkleniti za zunanjost in tako po njej razširiti lastno vsebino. Pri Lovecraftu je zanimiva posebnost še ta, da za razliko
od denimo Poeja pristaja samo na materialistične in zavrača
metafizične in psihologistične razlage pojavov: vsaka groza
mora imeti svoj materialni nosilec, ki je v skladu s fizikalnimi
zakoni in kemijo. Čarovnice pri njem potujejo med dimenzijami in praktično obvladajo relativnostno teorijo, demoni pa
se priklapljajo na električne naprave …
In kdo drug kot shizofrenik bolje ve, kako se bojevati
proti tovrstni materialistični grozi: ne pomagajo tablete, dolgi pogovori in psihoterapije. Potrebne so tudi materialne in
ne samo diskurzivne prakse; potrebno je presekati kable, izklopiti televizijo in radio, se poglobiti v telekinetiko, kabalo
ali okultizem in razkrinkati vse skrivne prehode in tunele
v globinah materije, skozi katere polzijo informacije. Tudi v
opisih začetne, aktivne faze shizofrenije pogosto naletimo
na nekaj, kar spominja na tovrstno skrajno materialistično
in empiristično filozofsko prakso, ki detektivsko neprestano
usklajuje obstoječ sistem z vsakim novim izkustvenim koščkom. Kot pravi nek spletni anonimnež: »postajal sem vedno
bolj pozoren na telesno govorico, ves čas sem bil v »akciji«. Spremljal sem vsak gib, besedo,pogled. Bilo je naporno, nenehno sem
bil na preži. /…/ Bil sem nenehno pod adrenalinom, srce pa mi je
razbijalo kot noro. Vse, kar se mi je zgodilo, vse, kar sem slišal
in videl, sem pozneje povezal s kakšnim dogodkom, ki sem ga
v glavi predelal in si tako ustvaril nov scenarij, ki sem ga potem
ves čas premleval in mu še dodajal določene vsebine.«
Presežek realnosti objektov ali subjektivnost vsega
objektivnega
Shizofrenikov sklep »materija misli« je torej na določen način
pravilen, vendar po navadi pretiran. Kot pravi razsvetljenski
filozof Maupertuis, materija res misli, vendar je v tem kontekstu mišljenje napačno pojmovati ozko antropocentrično

in glede na človeka. Ravno v trenutku, ko postane mišljenje
materije spet nazaj človeško, celo prečloveško mišljenje, se
tudi shizofrenikovo začetno stanje evforije, intenzivnosti in
onkraj-moralnosti pretvori v shizofrenijo kot zastoj: namesto
intenzitet se pojavijo glasovi, besede, razločni ukazi, razdvojenost in krivda. Toda same začetne shizofrenikove empiristične naravnanosti ne gre soditi teleološko, glede na njen
občasni končni iztek, glede na zastoj, ki se ji pripeti. Nasprotno, pod določenimi konceptualnimi pogoji, znotraj katerih
ne pristajamo na konceptualni nasprotji med aktivnim in
pasivnim ter med idealnostjo in materialnostjo, moramo v
tem miselnem stanju ugledati striktno miselno konsistenco:
Vsaka pasivna zaznava novega zunanjega predmeta
na ravni idej predpostavlja aktivno spremembo na ravni
materialnosti možganov in telesa. Kot pravi William James
v Pragmatizmu in volji do verovanja: »vsaka zaznava gibanja
direktno v neki meri obudi dejansko gibanje. Vsak možen
občutek producira gibanje in to gibanje je gibanje celega
organizma in vsakega od njegovih delov.« (34) Zaznava je
torej vselej že materialna in aktivna, vselej že sili misliti
in v skladu s tem mišljenjem sili k nadaljnjem gibanju in
nadaljnjem zaznavanju tega gibanja. Kot pravi v enem
značilnih pasusov Lovecraft: »Vedel sem, da mora biti to
vražji greben. Medtem ko sem strmel vanj, se je temu nelagodju
pridružil nenavaden in komaj zaznaven občutek, da me tisto
skalovje vabi k sebi, … In ugotovil sem, da mi je ta dodatni
občutek še mnogo neprijetnejši kot prvi vtis.« (98)
Moment znanstvene fantastike se nam vrne ravno s to
samoumevno in v sodobni znanosti potrjeno tezo o materialni aktivnosti vsake miselne zaznave. Če je vsaka pasivna
zaznava objekta že subjektova aktivnost in če je vsak dogodek misli že materialni dogodek ali dogodek znotraj materije,
potem je potrebno isti sklep izpeljati tudi iz radikalno nasprotne perspektive. Brian Massumi tako denimo v Semblance and Event poudarja, da je potrebno premisliti tudi načine
nečloveškega izkustva ter celo izkustva v sami materialnosti:
»Elektron, gora in drevo vsebujejo zaznavo tudi zunaj vsakega
srečanja s človeško zaznavo. Sami v sebi so zaznave: to so, kakor
so v svoji samo-formirajoči aktivnosti pozorni na svet aktivnosti,
ki se vedno že dogaja okrog njih«. (25, 26)
Vsemu, kar se zgodi, torej lahko pripišemo mišljenje, v
kolikor mišljenje razumemo v najširšem smislu kot samo-formirajočo se aktivnost, ki je pozorna in v tej pozornosti
obenem obratno aktivno vpliva na svoj okoljski svet. Massumi mora tako opustiti ostro ločnico med objektom in subjektom. Neverovanje v objekte pa implicira vero v to, »da
so objekti derivati procesov in da je njihovo vzplavanje na površino prehoden rezultat specifičnih modusov abstraktne aktivnosti. To pomeni, da objektna realnost ne izčrpa dometa realnega.
Realnost sveta presega realnost objektov zaradi preprostega razloga – kjer so objekti so tudi njihova postajanja. In kjer je bilo
postajanje, vedno prihaja še nekaj. /…/ Svet ni torba reči, po katerih lahko posežemo. Vedno je že ‘v zametkih’, ‘zasnovah’« (6)
Svet, ki torej ni svet »ready-made« objektov, je svet prehodov in postajanja: niso objekti tisti, ki so dani zaznavi,
temveč dogodki, dogodki kot preobrazbe objektov; za vsako
preobrazbo pa je tako potrebna tudi samonanašalnost neke
subjektivnosti. In tako kot je povsem realen občutek, da
objekti silijo misliti, je na določen način realna tudi povratna
zaznava objektov, ki je sicer vselej že napolnjena s subjektivnostjo tistega, ki zaznava. Realnost sveta presega realnost
objektov: tvori se nekakšna hiper-realnost, kjer so na isto
ravnino enakovredno vključene tudi vse projekcije zaznavajočega. Morda lahko tako pridemo tudi do nič manj realnih,
a izrazito subjektivno obarvanih objektov v Lovecraftovem
shizo-slogu: »veliko kot skedenj, iz samih zvijajočih se špag,
trup ima kot kurje jajce, z desetinami nog podobnim sodom ...
kot žolca migotajoče, narejeno iz skupaj stlačenih špag, povsod
na njih velike izbuljene oči, ob strani visi ven kakšnih dvajset
ust ali rilcev, na vrhu pa še pol črn, pol albinsko bel obraz …« ∞

Pogovor z Iniciativo za demokratični socializem
Tribuna Izidor Barši, Robert Bobnič, Simon Smole
ids Tibor Rutar, Anej Korsika
ilustracije Nastja Mezek

Ekskluzivno! Intervju s članoma Iniciative za demokratični socializem, ki nista Luka Mesec. Vse kar ste hoteli vedeti o politiki, revoluciji in Karlu Marxu pa si niste upali vprašati!
Preberite kako, zakaj in čemu bodo osvojili oblast. To pa še ni vse! Fanta sta spregovorila
o osebnih stvareh: kakšno glasbo poslušata, katero knjigo sta prebrala nazadnje in ali sta
hodila v k4 ... Preberite intervju ali umrite!

Simon: Če začnimo z nedavnimi vstajami. Pričakovano
se je iz tega amorfnega gibanja izkristaliziralo nekaj političnih strank med njimi tudi Iniciativa za demokratični
socializem. Ste vi z radikalnejšim reformnim in antikapitalističnim programom pravi odgovor na vstaje, ste
izbrali pravi »zgodovinski trenutek« ? Vstaje je katalizirala predvsem politika Janševe vlade in zdi se, kot da ste
zajahali napačni val.
Anej: Ja, absolutno drži, da je bila agenda protestov absolutno
antijanšistična. Tudi če pogledamo podporo aktualni vladi
Alenke Bratušek je ta zelo nizka. Skoraj 70 procentov ljudi
se izreka proti tej vladi. Ima pa ta vlada neprimerno boljši
pr kot Janševa. Janša je vedno bil in vedno bo zelo hvaležna
tarča kritike glede na agendo, ki jo zastopa. On je bil točka
mobilizacije protesta proti. Nedvomno je bilo nezadovoljstvo zakoreninjeno v varčevalnih ukrepih, v krizi globalnega kapitalizma, ki se je začela z zlomom investicijske banke
Lehman Brothers leta 2008; vedno poudarjamo to globalno
dimenzijo sistemske krize, ki se je pač odrazila tudi v Sloveniji. Kar se tiče dpu [Delavsko-punkerska univerza] se je
že znotraj zadnjih letnikov, ki so šli v smeri kritike politične
ekonomije, bolj marksistično profilirala in potem v mesecih
pred protesti, kot refleksija zasedbe filozofske fakultete. Se
je pa že pred samimi protesti v naši skupini, takrat še znotraj dpu, začela ta refleksija, da je potrebno kritiko politično
izraziti. Tako so bili protesti lepa in hvaležna priložnost za
to. Označevalec ids je našel neko mesto v slovenskem medijskem prostoru, kasneje pa smo tudi organizacijsko napredovali. Prvega maja lani je bila ustanovljena Iniciativa, pred
dvema mesecema smo izdali prvi resnejši programski dokument. Kot si rekel so bile vstaje amorfno gibanje, ki ga vleče v
različne smeri, in znotraj vstajniškega gibanja smo imeli tudi
dokaj »lunatične« pristope, ki gotovo ne morejo obroditi sadov. To je bilo na primer tisto iskanje »etičnega mandatarja«,
ki se ga je kar nekaj časaiskalo, omenjalo se je Mira Cerarja.
Bili naj bi preroditelji naše družbe, ki naj bi s svojim etičnim
impetusom zagnali družbo naprej. Zelo hitro se je pokazala
realna meja takšnih pristopov. Mi smo bili in vedno bomo na
stališču sistemske kritike, to je pač naš teoretski adut, da se
kot marksisti izrekamo proti kapitalizmu en bloc, torej proti
organski totaliteti tega sistema. V nasprotju s skoraj večino
drugih političnih gibanj poudarjamo revolucionarni horizont. Za nas je transcendenca, torej odprava kapitalističnega
produkcijskega načina in uvedba socialistične družbe, ki ne
bo temeljila na gonji za profitom, ampak na zadovoljevanju
družbenih potreb, končni horizont, h kateremu stremimo.
Tibor: Povej mi, če se motim, zdelo se mi je, da si želel pokazat na neko problematično točko naše politike. Drži, mi smo
proti kapitalizmu, smo socialisti, kot je povedal Anej. Kaj ima
to z vstajami, sprašuješ? So bili ti ljudje na vstajah proti kapitalizmu? So ti ljudje socialisti? So se ti ljudje borili za to, kar
se mi? Mislim, da je odgovor: absolutno ne! Ljudje na vstajah
se niso borili proti kapitalizmu. Slogani, ki so prevladovali, so
bili v slogu ne levo, ne desno. Niso se borili proti kapitalizmu,
a tudi proti desnici ne. Slogani so bili apolitični ali celo antipolitični, kot na primer: nesimo jih vun! Torej izraz zanikanja
samega parlamentarizma, v smislu: ne bomo se šli politike
tudi če je leva in socialistična. Zdi se mi, da med temi ljudmi, ki so šli na ceste, mi nimamo skoraj nobenega občinstva.
Izkupiček teh neorganiziranih apolitičnih oz. antipolitičnih
bojev, ki nimajo nobene skupne točke, je Alenka Bratušek.
Janša je odšel, prišla je ona, ki je v bistvu Janša z lepim obrazom, kar je še huje. Nismo se konstituirali skozi to vstajniško
gibanje, bili smo del tega, ampak ne večinski del. Ravno zato
se mi zdi pomembno to, o čemer je Anej govoril, ker to ni v
spontani zavesti, in ne govorim o pacifizirani spontani zavesti, ampak o tej uporniški, katere slogani so: ne levo, ne desno, nočemo nikogar, dol z državo, postrelimo bankirje. To se
mi zdi problematično. Je pa popolnoma razumljivo, da ljudje
ne bodo rekli: »Aha, jaz na delovnem mestu čutim izkoriščanje, če sem ženska in lezbijka itn. Aha, torej sem vpeta v
odnose nadvlade in se moram boriti proti kapitalizmu.« Ne,
meni se zdi popolnoma razumljivo, da nisi antikapitalist, če
si danes izkoriščan in nadvladan. To je ključen problem.
Simon: Res je, še zdaleč niste bili večinski del. Vstajniki so
si želeli predvsem površinskih reform v slogu: ne bodite koruptivni, da bo lahko sistem tekoče deloval. V bolj
zaostrenih razmerah Grčije je Siriza lahko kanalizirala
radikalno energijo ljudi. Tudi nastajala je po drugi poti,
od spodaj navzgor, torej kot močno ljudsko gibanje. Vi pa
v parlamentarno politiko vstopate dokaj naivno z uto-

pičnim programom. Kako uresničiti v programu opisane
antineoliberalne reforme brez širših (tudi globalnih)
antikapitalističnih ukrepov?
Anej: Bom odgovoril na to vprašanje. A bi se za trenutek vrnil k antistrankarskemu sentimentu in vzkliku: ne levo, ne
desno. Kaj pomeni ne levo ne desno? To pomeni ne obstoječim strankam, strankam kapitala, na primer rdeče-črni koaliciji, ki jo imamo priložnost zdaj opazovati v Nemčiji. Ne
takšni politiki ne pomeni zavračanja vsakršne politike. Jaz ta
vzklik razumem kot krik po drugačni politiki, čeprav je to v
tej rudimentarni, embrionalni fazi neke vrste ludizem. Besni
krik obupa, kot nekoč delavsko razbijanje strojev, ki seveda
ni razbilo kapitalizma. Tudi danes lahko razbijemo vse parlamentarne stranke, pa to ne bo nujno razbilo parlamentarizma. Tisto, kar se mi zdi pomembno v navezavi na te bolj
zaostrene razmere in grško situacijo, na katero si opozoril,
je dejstvo, da je Siriza šele pred kratkim postala stranka, prej
je bila to koalicija strank. Tukaj se mi zdi za levico pri nas in
po celem svetu zelo pomembno, da se šele zdaj po neoliberalnem valu, ki smo mu bila priča zadnjih štirideset let in ki
je čisto požgal zemljo, v smislu institucionalne, materialne
zaslombe leve politike. Leva politika je bila izgnana na oddelke in katedre in je tam životarila. Kot realna politična sila,
razen kakšne obskurne sekte, v zadnjih desetletjih v resnici
ni obstajala. Torej se nam zdaj pred očmi dogaja počasen in
obotavljiv preporod te politike, ki pa po mojem mnenju mora
biti institucionalno ukoreninjena. Resnica, čisto marksistično
rečeno, mora biti materialna, moraš imeti neko možnost produkcije in reprodukcije kadrov, ki so nosilci neke politično-ideološke opcije. To je edini način, da neka ideologija lahko
dolgoročno preživi. Zdi se, da je neoliberalizem v vseh pogledih bankrotiral, vendar politično ni bankrotiral, danes je
neoliberalizem strašansko močnejši, kot je bil kdaj koli prej.
Odpuščanje delavcev in zmanjševanje plač je bilo potrebno
prej zaviti v celofan in jih prikazati kot za delavce koristne. Ta
absurdna logika »kar je slabo za delavce, je dobro za delavce« se je danes spremenila v brezsramno surovo logiko: ali
bomo odpuščali mi ali pa bo prišla trojka iz Bruslja in bodo
še več odpuščali.
Tibor: To, kar si na koncu izpostavil, se mi zdi ključno. Kako
zagotoviti, da se socialistična iniciativa, ki hoče prerasti v
stranko in stopiti na teren parlamentarizma, ne izpne v socialdemokracijo, kot so se socialistične stranke v preteklem
stoletju. Vprašanje je tudi, zakaj so se? Kako to preprečiti in
zakaj sploh stopiti na teren parlamentarizma? Preden odgovorim, bi na kratko spregovoril o težavah gibanja Occupy in
nujnosti tega, o čemer je govoril Anej, torej o materialni osnovi, ki zagotavlja reprodukcijo kadrov. Kaj je problem Occupy?
Mislim, da bi vsi to gibanje morali spoštovati, to je namreč
nekaj najbolj emancipatornega, kar se je zgodilo v 21. stoletju
in lahko smo srečni, da se je zgodilo. Ampak problem Occupy
je, da če boj ostane na tej ravni, se očitno nič ne spremeni.
Naš interes je seveda boj proti kapitalizmu in vsem odnosom
nadvlade. Se kaj spremeni, če zasedemo park ob Wall Streetu
in smo tam dva meseca, kolikor nam župan dovoli? Smo torej
tam in simbolno subvertiramo odnose nadvlade, a vsak dan
mimo nas hodijo ljudje v kravatah in nas čudno gledajo. S
tem ne prekinjamo finančnega toka, ta gre dalje. Dve leti po
Occupy ni nič drugače, še slabše je. Edini boj proti kapitalu
so množične stavke, tudi demonstracije so premalo. Torej na
točki produkcije ustaviti tok kapitala in tako zmanjševati profit kapitalistov. Ne razumem, zakaj bi kapitalisti zvišali plače
in manj odpuščali, če bomo sedeli v parku in vpili, da to ni
prav. Če pa ti kapitalistu s tem, ko stavkaš, povzročaš večje
stroške kot jih ima z malenkostnim zvišanjem plač in ohranjanjem delovnih mest si naredil pomemben korak. Torej je
ključno vprašanje, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da se
obudi dogajanje iz tridesetih let in leta 68. Tega leta je v Franciji stavkalo 11 milijonov ljudi. Država je bila blizu državljanske vojne in De Gaulle se je dogovarjal o napotitvi vojske, ker
ljudje nočejo delat. O tem se je potrebno pogovarjati.
Robert: Kako vi kot npr. potencialna parlamentarna
stranka vskočite v to situacijo? Izpostavil si, da se ti zdi
pomembno, da bi prihajalo do stavk kot nasprotja karnevalskim metodam, kakršne so bile na delu pri Occupy
Wall Street. Da bi stranke podpirale stavke, tega v parlamentarni demokraciji od strank ne bomo slišali.
Tibor: Ko se ustanovi ids ali kakšna druga stranka in pride v
parlament, evropski parlament, ne glede na moralno krepost
in zapriseženost ideji socializma potihne govor o množičnih

stavkah. V to bi bili prisiljeni, saj ne moreš hkrati sedeti za
isto mizo s kapitalisti in pozivati k množični stavki. Da bi preprečili regresijo v medlo socialdemokratskost, je nujno masovno gibanje na terenu, gibanje od spodaj, ki je motor stranke. Gibanje mora biti tako močno, da stranko takoj vrže iz
parlamenta, če se ta spridi. Strankarski ljudje si tako ne bodo
upali sklepati gnilih kompromisov. Vprašanje je, kako priti
do masovnega gibanja? Treba se je podati na nevarno pot, da
ob vzpostavitvi stranke gradiš gibanje in upaš, da bosta enako
močna. Jaz sem namreč za stranko izključno zaradi tega, ker
lahko molzeš denar, ne vidim drugega razloga za stranko, kot
je financiranje stavkovnih fondov. Brez teh delavci ne morejo
stavkati. Delavec s štirimi otroki in brezposelno ženo si ne
more privoščiti dvotedenske stavke. Verjetno bo odpuščen in
dva tedna ne bo dobil plače, potrebno mu je zagotoviti fizično eksistenco. Sveže ustanovljena stranka mora vstopiti
v parlament, da bi dobila ogromno denarja in ta mora takoj
začeti odtekati na teren. Iz tega denarja se ustanovi stavkovni fond, sledijo delavski prevzemi in množične stavke. To je
tisto, ker bo po teh dveh, treh mesecih zagotovilo, da se parlamentarni predstavniki ids ne bodo spridili.
Izidor: Torej je financiranje stranke tisto, ki v končni fazi
zagotovi gibanje?
Tibor: Tako jaz vidim stvari. To je edini razlog, zakaj sem jaz
za stranko.
Robert: Stranka ne dobiva denarja.
Simon: Če pride v parlament, dobiva. Ali ni ambicija
osvojiti oblast? Tako kot je ambicija Sirize osvojiti oblast.
Ukrepe, ki jih imate vi v programu, lahko uresničite le, če
imate visoko volilno podporo. Vstopiti v parlament z nekaj poslanci in financirati množične stavke, tega jaz nisem
razbral v vašem programu. Ne prihaja tukaj do absurda, da
vstopaš v parlamentarno politiko, da bi financiral stavke?
Robert: Če si na oblasti, s tem nekako sam sebi žagaš vejo.
Sponzoriraš tistega, ki oblast na nek način ruši.
Tibor: Kaj pomeni biti na oblasti?
Simon: Za uresničevanje vaših ciljev, kot je na primer
zvišanje minimalne plače, moraš biti na oblasti. Ali pa je
vaš program zgolj dimna zavesa, da se pride finančnih
sredstev za stavkovni fond?
Anej: Ni vsaka stranka, ki je v parlamentu, tudi na oblasti,
lahko je v opoziciji. Jaz se seveda najgloblje strinjam s tem,
kar je Tibor na koncu načel. Vprašanje stavkovnih fondov
in množičnih stavk je materialno vprašanje, ne pa abstraktni poziv. Tukaj imamo realne ljudi z realnimi položnicami
in realnimi otroki. Njim je potrebno pokazati, da imajo materialno zaslombo. Tukaj se jaz navdihujem pri zgodovini
delavskih bojev in zgodovini socialističnih strank, ki so se
borili proti v svojem bistvu enako neizprosnemu kapitalizmu. Stranka se mi ne zdi pomembna zgolj zaradi materialnih
sredstev, ampak tudi zaradi dostopa do medijskega prostora,
ki ga lahko na ta način oblikuješ. V buržoazni državi ima kapital monopol nad političnimi in medijskimi vzvodi oblasti,
in če, kot izhaja iz naše analize, družbo preči razredni boj, je
politika razredna politika. Nam gre za oblikovanje razredne
politike dela in to zahteva neke institucije, skozi katere se
lahko materialno in tudi ideološko gradi hegemonija. Ne zdi
se mi nujno, da vsaka socialistična stranka, kot si rekel Tibor,
zapade v socialno demokracijo. Tista velika zareza v zgodovini delavskega gibanja je glasovanje za vojne kredite na
predvečer prve svetovne vojne. Takrat je nemška socialdemokracija, ki je imela dobrih dva milijona članov in v katero
sta tudi Marx in Engels polagala upe, totalno bankrotirala. To
so storili tudi francoski in belgijski socialisti ter večina takratnih evropskih socialdemokratskih strank. Z glasovanjem za
kredite so se izneverili veliki stavi, da bodo v primeru imperialne vojne pozvali k splošni stavki. Takrat se je pokazalo,
da so bile te stranke tako potopljene v parlamentarizem, da
niso mogle več izplavati. Najbolj šovinistične frakcije znotraj
teh strank so trdile, da z vojno proti Rusiji rešujejo delavce in
da je torej to progresivno delovanje. Štiri stranke: menjševiki, boljševiki, srbska in ruska socialdemokracija so bile proti
vojnim kreditom. Niso pristali na logiko, ki jo Rosa Luxemburg lepo povzema: »V času miru velja delavski internacionalizem, v času vojne pa si porežite vratove.« Vsa velika
imena socialdemokracije, ki so bila pred tem, npr. Karel Kautsky, so bankrotirala. Lenin in boljševiki so tukaj ime neke
realne zareze. Zgodba, ki se začne z oktobrsko revolucijo, je
kompleksna, kar nas kot odgovorne socialiste ne odvezuje
od tega, da jo preučujemo. Vzklik: »Vso oblast sovjetom!«
najbolj jedrnato opredeli Leninovo politiko in ga je treba

zelo resno preučiti in pokazati, zakaj je prišel do teh meja
do katerih je prišel. Tukaj imamo na voljo dve lažni alternativi, med katerimi sodobna levica rada izbira, ena je zagonetna aporija, da ti pretekli poskusi uvajanja emancipatorne
politike na državni ravni ali pa preseganje te ravni terjajo
absolutno distanco in umivanje rok. Problem poskušamo
rešiti tako, da ga ignoriramo, kar je po moje napačen pristop.
Drugi pristop je apologija, tukaj pa najbrž ni potrebno izgubljat besed, da to ni prava pot. Prava pot je resen pretres teh
zgodovinskih poskusov. To, o čemer smo govorili, o masovnih izbruhih nezadovoljstva, ki so materialno zakoreninjeni
v krizi kapitalizma, varčevalnih ukrepih, v kapitalističnih
sredstvih reševanja kapitalistične krize, ti množični izbruhi
se lahko veliko naučijo iz izkušenj sto let nazaj. Morda pa le
nismo v tako drugačnem času, kot si radi domišljamo.

se nabira stavkovni fond, da si povezan z evropsko levico,
z evropskimi socialističnimi strankami, da so te pripravljeni
podpreti, da so pripravljeni uletet in narediti množično demonstracijo, da so pripravljeni dat nekaj denarja – na ta način gradiš solidarnost. In tega Pahor ne dela. Zdi se mi, da če
pristopaš na diametralno nasprotne načine od Pahorja in da
to delaš kontinuirano in ne zavoljo medijskega blišča, se ne
kažeš na rtv, da to ljudje prepoznajo in se začnejo zavedati,
da so razred. Začnejo se zavedati, kot pravi teorija, da imajo
skupni interes.
Tu je močen marksizem, ker ne pravi, da je razredni boj
najpomembnejši boj, ali pa najpogostejši, ali pa edini, da se
da vse boje na njega zvest. Ni večjega idiota od človeka, ki
zase misli, da je marksist, in trdi, da se da odnose nadvlade
do žensk zvesti na razredni boj. Nobene nujne povezave ni

Izidor: Prej si omenil, da stranka postane parlamentarna
stranka in se potem posluži nekih vzvodov mobilizacije.
Ti vzvodi so vzvodi v kapitalizmu – in če se to poveže z
reorganizacijo delavskega razreda – ali ni tako, da so večji
del oziroma celotno orodje za mobilizacijo npr. množični
mediji, ali torej ni tako, da ta orodja že sama po sebi predpostavljajo kapitalistični način pristopa ali pa marketinga,
ki potem vleče nase željo delavcev in ljudi?
Tibor: Ja, moment mobilizacije je ključen. O tem lahko govorimo na ravni teorije in to tudi moramo početi, to pomeni
govoriti proti webrovskim teorijam socialne stratifikacije, da
razred ne obstaja samo, če se z njim identificiramo, temveč
da obstaja neodvisno od nas. Če si izkoriščan, je tvoj materialni interes, da se upiraš in da izkoriščanje odpraviš. To
pa nikakor ne pomeni, da se zavedaš lastnega materialnega
interesa, kaj šele, da četudi se zavedaš izkoriščanja, da to
povežeš z antikapitalističnim, mogoče celo socialističnim
bojem. Problem je, da nikakor ne drži vulgarna marksistična teza iz druge internacionale – ki pa je ne bi pripisoval
Marxu in njegovi teoriji – ki trdi, da kjerkoli bo kapitalizem,
bo vse homogeno. Da se bo, ko kapitalizem prodre v Indijo,
Južno Ameriko, Azijo, celotna kultura spremenila in da bodo
vsi enako razmišljali kot na Zahodu. To nikakor ne drži.
Ogromen problem je, da ljudje govorijo različne jezike, da
na različen način doživljajo svojo izkušnjo. To so vse ogromne ovire. To dela kakršnokoli mobilizacijo in kolektivizacijo ljudi zelo nemogočo. Kar je tu ključno, je solidarnost,
to pa je nekaj, kar je težko doseči, ker smo težko solidarni
z indijskimi delavkami, saj te niso v enaki kulturi in se ne
moremo takoj poistovetiti.
Absolutno drži, da je mobilizirati delavce na splošno
zelo težko, kaj šele danes. Pri tej nemogoči mobilizaciji delavcev je veliko pripomogla porast množične produkcije in
vsekakor delavski razred ni neka razsvetljena homogena
entiteta, ki je ne morejo zavesti svetleči oglasi na jumbo
plakatih, resničnostni šovi ... Seveda vse to pasivizira ljudi
in to z veseljem sprejmejo. Vprašanje je, kako kljub temu
zmobilizirati ljudi. Meni se zdi, ko gremo iz teorije in pogledamo konkretno, kaj se v svetu dogaja, da vendarle ni
tako težko. Ko pogledamo v Grčijo, Španijo, na Irsko, tam,
kjer je res hudo, kjer velik del ljudi vidi, kako slabo je, tam
imamo stranke, kot je npr. Siriza, v parlamentu in skoraj na
oblasti. Tam potekajo štrajki, mogoče ne vsak teden, ampak
vsak mesec in tam so delavske mobilizacije takšna gibanja
– o katerih sem govoril prej – ki zagotavljajo, da Siriza ne
postane socialdemokracija. To so živa gibanja.
Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi moglo zgoditi tudi tukaj. Priznam - ko smo se pogovarjali z delavci, je bilo opaziti veliko tega, na kar si namignil, »pustite nas pri miru, ne
bomo se nič upirali«. Ne vidim nobenega razloga, da preko
medijskih intervencij, preko tesnega sodelovanja z njimi,
preko sodelovanja s sindikati, prek raznih dogodkov lokalne
pomoči – ljudje rabijo hrano, prineseš jo in pokažeš, da ni dovolj, da si enkrat prinesel hrano, in da se bo čez en mesec to
ponovilo na nižji ravni, da moramo torej razmišljati ne samo
lokalno, ampak tudi širše. Lokalne boje je treba povezati v
nekaj več, ker so problematike, ki se jih rešuje z lokalnimi
boji, sistemsko reproducirane. Empirične izkušnje iz preteklih let, iz leta 2008, kaj šele iz preteklih stoletij, v državah,
kjer je zares hudo, kažejo, da vseeno ni tako težko kot bi teorija – tu lahko celo obrnemo to tezo – dala misliti.
Robert: Uporabil si besede in sintagme, da ni razredne zavesti, da delavci niso razsvetljeni. To sem razumel, kot da
je vloga stranke, da razsvetljuje. S tem pridemo do neke
klasične podobe stranke kot avantgardistične. Vrnil bi se
nazaj na vprašanje sredstev. To, da se deli hrana, v politiki
ni nič novega, to počne celo predsednik Pahor. Kako operirati s temi strategijami?
Tibor: A si nisi že odgovoril z vprašanjem, ko si omenil Pahorja …
Robert: Nisem hotel primerjati, stvari so jasne …
Tibor: Ne, ne. Ravno tu tiči odgovor. Pahor gre zavoljo svojega
populizma en dan neki barvat, delat nogavice ali celo delit
hrano, čeprav dvomim, da je tako progresiven.
Robert: O ja, Pahor bi naredil marsikaj …
Tibor: Ravno to. Če prideš nekam s hrano in ne rečeš »volite za mene Pahorja«, ampak govoriš o gibanju, govoriš, da

med razrednim bojem in npr. odnosi nadvlade, ki so v etničnih manjšinah, nad ženskami ali različno spolno usmerjenimi. Tisto, kar pa marksizem dela močnega, je, da za razliko
od ostalih socioloških teorij razredov prepozna, da obstaja
ogromna masa ljudi, ki so v produkcijskim procesu tako situirani, da so njihovi materialni interesi v stalnem nasprotju
z materialnim interesom ljudi, ki jih nadzorujejo. Zakaj? Ker
je ta masa ljudi bolj ali manj izkoriščana in ker obstaja druga skupina ljudi, ki jih izkorišča. Seveda govorim osnove, za
katere se vam zdi glupo, da jih sploh ponavljam, ampak na
nek način je to ključno, ker te osnove ljudje malokrat zares
zapopadejo. Hitro pridemo do tega, da je razredni boj edini
ali pa najpogostejši boj, da se da vse na njega zvesti, pozabimo pa to, da preko tkanja solidarnosti lahko pokažemo, da
se ljudje lahko sami zavedajo, da so skupaj v tem, vsi smo
skupaj kolektivno izkoriščani, s strani tistih 85, ki si lastijo
toliko bogastva kot ga ima v rokah 3,5 milijarde ljudi skupaj.
Simon: Strinjam se, da so socialnodemokratske stranke
cvetele po drugi svetovni vojni, ko je cvetela socialna
država in da nova levica prosperira zaradi dveh dejavnikov. Zaradi tega, ker stara levica ne najde izhoda in ker
je po letu 2008 situacija krizna. Strategija nove levice je
bila ground up, šla je med ljudi, npr. kot Siriza, ki se mi
zdi v tem pogledu najbolj uspešna, ampak ta prehod v to,
da postaneš stranka, ki hoče od zgoraj dol neki uvest, tu
pa pride do večnega problema med lokalnim, globalnim,
problemom tega, da ne obstaja samo cikel produkcije,
obstajajo tudi finance, npr. vezane na evropsko centralno
banko, na kredite. Tu Siriza že sprejema neke kompromi-

se, je ambivalentna. To me zanima, te stranke, ki imajo
dosti radikalen program, kako od zgoraj dol v globalnem
kapitalističnem sistemu delovat? Prej si rekel, da sploh nimate te ambicije, da imate ambicijo samo počrpati denar
in iti nazaj delati na teren, Siriza pa nima te ambicije, oni
imajo ambicijo postati glavna stranka, kakor to razumem.
Tibor: Meni se zdi, da je še hujše. V kakšnem smislu? Spet si
lahko malo s teorijo pomagamo. V marksistični teoriji države
se vse zreducira na tri dejavnike oziroma na tri različne nivoje, ki delajo državo v kapitalizmu kapitalistično, ki jo proizvajajo kot strukturo, ki se nagiba k ohranitvi statusa quo, ki
delajo državo prokapitalistično in ne prodelavsko.
Prvi nivo je medosebni, drugi institucionalni, ta dva nivoja sicer nista tako pomembna. Prvi pomeni, da je večina politikov
iz kapitalističnega razreda, da so ljudje, ki so osebno investirani v kapitalistični projekt, katerih materialni interesi so v
nasprotju z materialnimi interesi delavskega razreda. Ampak
pustimo to, vemo, da v politiki niso le kapitalisti, da so tudi
politiki, ki so prišli iz delavskega razreda. To je prvi dejavnik,
ki zelo hitro neha delovati. Drugi dejavnik je institucionalni.
Kar pomeni, da četudi si iz delavskega razreda in se boriš za
oblast v politiki, boš seveda rabil denar. Nihče od nas ne teži
k pluralistični teoriji države, ampak vemo, da tisto, kar šteje,
niso glasovi, ampak da je pred glasovi denar. Z denarjem se
posredno ali neposredno kupuje glasove. Največ seveda posredno, preko kampanje. Vemo, koliko sta zapravila Obama
in Romney lansko leto, ostali zaradi denarja sploh niso mogli
priti zraven. Jasno je, da se lahko ta denar dobi le, če za nekom stojijo korporacije. In če za nekom stojijo korporacije,
potem bo ta, četudi je zapriseženi socialist, podprt le takrat,
ko bo rekel, »jebeš to, dajte me podpret, potem pa bom delal
takšne politike, ki bodo dobre za kapital«. Ampak tudi če to
ne drži, če ne držita niti prvi niti drugi dejavnik in če imamo neko magično naključje, kar se je v prejšnjem stoletju
zgodilo, da pride skupina ljudi, ki je osebnostno delavsko-razredna in ki ima podporo sindikatov ali nekih neodvisnih
organizacij, skratka, skupina ljudi, ki ima dovolj denarja – ne
iz kapitalističnih žepov – da si lahko privošči izrecno antikapitalistično politiko, da z njo pride na volitve in da jim ni
treba sklepati nobenih kompromisov ...
… tudi če se to zgodi, še vedno ostaja tretji, strukturni dejavnik. Ta bo vedno obstajal, če ne bi obstajal, ne bi bili več
v kapitalizmu. Kaj je tretji strukturni dejavnik? Npr. da zdaj
pride na oblast socialistična stranka – kaj se bo zgodilo? In
tu je ključno vprašanje gibanja, o katerem smo prej govorili.
Stranka bo pod stalnim strukturnim pritiskom, da dela tisto,
kar bo najboljše za gospodarstvo. Zakaj? Zato, ker bodo samo
ugodna investicijska klima in samo dobri gospodarski pogoji
– konkurenčnost, nizki stroški dela, nizki davki na kapital –
omogočali konkurenčno akumulacijo, samo to bo omogočalo
gospodarsko rast. Vzdrževanje gospodarske rasti pa je ključnega pomena za državo v kapitalizmu. Zakaj? Zaradi tega,
ker moč države ne izvira od nikoder drugod kot iz davkov, ti
pa so dedukcija od presežne vrednosti – davki pridejo od prihodkov, ki jih generira gospodarska rast. Če pride socialistična stranka na oblast in začne tolči po kapitalu, če viša davke
na kapitalske dobičke, če viša stroške dela, kaj se bo zgodilo?
Investicijska klima bo šla v pizdo, nihče ne bo hotel več investirati. Možni bosta dve stvari, ali bodo šli kapitalisti na
investicijsko stavko, rekli bodo, »boli nas kurac, mi ne bomo
investirali, dokler ne zagotovite investicijske klime«, usedli
se bodo nazaj in rekli, »bomo že videli, kdo bo dlje zdržal«,
ali oni, ki imajo produkcijska sredstva na svoji strani, ali pa
bodo stranko ven nesli delavci, ki ne bodo imeli nič za jest.
Ali pa bodo rekli »boli nas kurac, gremo mi na Hrvaško«,
bodo pač šli nekam drugam, preselili drugam svoje produkcijske obrate. Se pravi, stalno bo obstajal strukturni pritisk,
da ne glede na to, kako iskren socialist si in kako moralno
kreposten, boš delal tisto, kar je za kapital dobro. Ker če tega
ne delaš, nimaš davkov, če pa nimaš davkov, ne moreš niti
pisarne plačat, ne moreš niti tekočih poslov opravljat …
Simon: Ti samo ekspliciraš moje vprašanje.
Tibor: Ja, da je še slabše, kot si nakazal. Kaj pa je rešitev? Tisto, kar smo na začetku govorili. To je, da ne moreš narediti
nič efektivnega, če imaš oblast v smislu, da prevzameš oblast
in ta naš socialistični …
Simon: Nenehno se vračamo na to, da ni bistveno prevzeti oblasti, kakšen smisel ima potem ustanoviti stranko?
Zakaj se torej spustit v parlamentarno bitko? To mi povej
v treh stavkih, ne mi na dolgo in široko razlagat.
Tibor: To, kar sem na začetku rekel.
Simon: No, povej.
Tibor: Program ni dimna zavesa, na kar si namigoval, ampak
je nekaj, kar bi bilo dejansko izvedljivo, kar pa tudi ne bi bilo
ne vem kako škodljivo za kapital.
Simon: Ni pa to cilj?
Tibor: Ne, ni. Namen programa, ki smo ga sprejeli, je, da pokažemo, da nismo looneyi, ampak da imamo progresivno politiko, ki je izvedljiva in ki bi bila prvi korak. Kaj je cilj? Cilj je …
Simon: Revolucija?
Tibor: … predrugačenje sistema. A boš lahko predrugačil sistem tako, da boš prišel na oblast v eni državi in rekel: »daj-

mo zvišati mezde«? Seveda, da ne. Cilj je torej vzpostavitev
revolucionarnega gibanja, ki bo množično, internacionalno,
povezano po treh največjih državah ...
Simon: Šele zdaj razumem tvoje večno vprašanje mobilizacije. Mislil sem, da program jemljete resno …
Tibor: Saj ga.
Simon: … zato sem postavljal vprašanje globalnega konteksta. Tako kot si sam zdaj v petnajstih minutah povedal.
Tibor: Program jemljemo resno, toda bili bi ubogi socialisti,
če bi to bil naš glavni cilj in adut.
Robert: Glavni cilj je tretji, strukturni dejavnik?
Tibor: Tako.
Robert: Moje vprašanje pa je – kako? Govoril si o gibanju
– se strinjam. Ampak do tega in takšnega gibanja je težka,
že sam si nakazal, da je stranka vedno že talka strukturnega nivoja. Anej, vprašal bi te, kako boste postopali, če
sledimo tem trem nivojem, kako torej spremeniti strukturni vidik, jedro kapitalizma, produkcijski način – si to
sploh lahko zamišljamo tu in zdaj?
Anej: Tako, kot je rekel Marx: človeštvo si zadaja samo takšne naloge, ki jih je sposobno rešiti. Če je naloga komunizem, potem upam, da smo jo sposobni rešiti. Če bi poskušal
z eno besedo odgovoriti, bi to geslo bilo: demokratizacija. Ni
naključje, da se vedno znova vračam k zgodovinskim izkušnjam socialističnih partij in delavskih gibanj. Pa ne zato, ker
bi se rad šel historiografijo, ampak ker je tam že zelo veliko
bogatega materiala. Kot rad poudarja naš tovariš Lev Centrih,
to, da so se predvsem v 19. stoletju te partije imenovale socialdemokratske, ni naključje. Takrat je npr. nemška socialdemokracija delovala v času cesarske Nemčije, za deset let
jih je Bismarck kar prepovedal, vprašanje demokracije je bilo
izjemno pomembno vprašanje. In če skočimo v današnji trenutek, je vprašanje demokracije nekaj, kar kapitalizem na
dolgi rok, pa tudi na kratek, v resnici ni sposoben prebaviti.
Če kaj, potem vidimo, da se pri nas dogaja dedemokratizacija
– z omejevanjem referendumske pobude za vse, kar šteje, za
kakršnekoli odločitve, ki imajo fiskalne oziroma proračunske
posledice. To je zelo jasen pokazatelj, da je to pač neka zadeva, ki zadane kapital zelo v živo.
Vrnil bi se na vprašanje avantgardizma, kot si ga omenjal.
Zdi se mi, da se tudi to lepo veže na demokratičnost. Avantgardizem ni leninovska pogruntavščina, to je nekaj, kar je
bilo takrat prisotno, Engels v svojem spisu Socializem, utopični in znanstveni skoraj poje epopejo. Govori o tem, kaj je naloga socialistov, se pravi poklicnih revolucionarjev, če jim tako
rečemo in zelo terminološko jasno povemo, da to ni nekdo,
ki je tako ali drugače posvečen, ampak nekdo, ki je izvežban

v obrti revolucije. V razmerah carske Rusije je to nekdo, ki
je izvežban obrti konspiracije, ta pa ima spet nek zelo jasen
pomen, pač zbir veščin, ki omogočajo, da v časih policijske
države, carskega nasilja, kjer ni svobode govora, ni svobode združevanja, ni temeljnih meščanskih svoboščin, nekdo
drži organizacijo pri življenju. Pa ne samo to, da jo širi tako
materialno kot ideološko. Skratka, demokracija mora biti, če
ne, kot se je rado dogajalo v zgodovini socialističnih partij, se
zgodi, da avantgarda postane manj revolucionarna kot baza.
Link mora biti, ker je baza – če rečem kar najbolj banalno: več
glav več ve – vedno bolj prosvetljena od avantgarde. Avantgarda je v tem smislu samo orodje, bojna konica gibanja. To
so ljudje, ki za razliko od delavcev, ki 12 ali 16 ur garajo v
tovarni, 10 ali 12 ur hodijo na sestanke, delajo zavezništva, tiskajo agitke, pišejo propagandna predavanja – neka prosveta
je tu vendarle na delu. Kakor se upravičeno kritizira koncept
avantgardizma, ampak kaj drugega pa je neoliberalizem kot
tak? Neka kapitalska avantgarda, ki delavcem kot nek deus
ex machina pride in jim pove, da slabše, kot bodo živeli, bolje
jim bo šlo, bolj kot se nam bo zaostrovalo eksistenčne pogoje,
bolj bomo v neki nedefinirani prihodnosti vzcveteli. Zdi se
mi, da je geslo demokracije, radikalne demokracije v smislu
širjenja demokratičnih svoboščin, nekaj, kar kapitalizem ni
sposoben prebaviti. To je njegova ahilova peta in tudi mobilizacijska točka. V to bi polagal upe.
Izidor: Pa se to demokratizacijo, ki jo zdaj zagovarjaš kot
neko ključno orodje pri tem boju, da izvajat iz strukturno
višje pozicije v trenutnem sistemu, torej top–down? V tem
kontekstu je zanimivo tudi to, da realno gledano, če se
zdaj zelo omejimo na lokalno okolje, so tisti, ki skušajo
tovrstno demokratizacijo vpeljat, predvsem anarhistične
skupine, s katerimi pa se mi zdi, da se ids trenutno ne
more popolnoma ujet. Kako je prišlo do tega, da se ids do
neke mere proglaša kot avantgarda, ki jo bo neko gibanje
uporabilo kot orodje, kot špico, s katero naj bi prebilo
obstoječi sistem, če pa so anarhisti, ki izvajajo povsem
drugačne prakse, tisti, ki trenutno na tem delajo, medtem
ko se ids sam v sebi zapira v bolj hierarhično in strukturirano organizacijo, in s tem pomojem tudi dela mejo
med sabo in delavskim razredom oziroma kakorkoli že
imenujemo to množico, ki naj bi tvorila gibanje.
Tibor: Svojevrsten paradoks je to, da je ravno v tem trenutku
formacije ids tako anarhistično orientiran znotraj, da je v tem
primeru tvoje vprašanje impotentno, čeprav bi bilo v vsaki
drugi situaciji precej bolj močno. Kaj s tem mislim? ids znotraj deluje po principih neposredne demokracije, nobenega
funkcionarja ni, popolnoma vse odločitve morajo biti spre-

jete soglasno. Zaenkrat nas je v organizacijskem jedru okoli
65. Če vsaka odločitev ni soglasno sprejeta, se po mukotrpnih
večurnih, večdnevnih pogovorih na neki točki, ko vidimo, da
res ne pridemo nikamor, raje odločimo za glasovanje, namesto da bi se o tem pogovarjali še tri mesece in bili neoperativni kot kakšna anarhistična skupina. Biti mora nad določenim
visokim procentom glasov, da se sprejme neko odločitev, če
ni bila soglasno sprejeta. Tako da smo zaenkrat popolnoma
v harmoniji z anarhističnim principom delovanja. A zdaj ko
se širimo – na začetku, ko nas je bilo 20, to ni bil problem –
v zadnjih dveh mesecih, ko nas je že čez 60, se pa že malo
zapleta. Na skupščinah vsi govorijo, ni ene skupščine, da ne
bi vsakdo govoril, ni bilo enega sklepa, da ne bi bil soglasno sprejet. To nas je nemalokrat ohromilo, zato smo kdaj
kakšno priložnost zamudili, se nismo mogli s kom povezat,
ker nismo prišli do odločitve po tem, ko je bilo rečeno, da rabimo odločitev v dveh tednih. Kolikor bi mi hoteli imeti tako
neposredno demokracijo v čist anarhističnem smislu besede,
smo videli, da bo nekaj treba narediti. Tudi sami še ne vemo
čisto kaj, iščemo pravo organizacijsko formo, ampak nekaj bo
treba narediti, da bomo bolj učinkoviti.
Robert: Sam mal bi te prekinu, ker uporabljaš koncept
neposredne demokracije. A ali ni to paradoks, da kot
stranka, ki že a priori priznava predstavništvo, govoriš o
neposredni demokraciji?
Tibor: Lej, mi smo iniciativa, tako kakor je na primer Antikapitalistična pobuda skupek desetih ali pa dvajsetih ljudi, ki
izvajajo svoje akcije tako, da se med seboj vsi horizontalno
odločijo, tako je ids …
Robert: Ne, ne, razumem, kaj hočeš reči. Prej smo govorili
o neki strategiji, recimo kaj bi za širšo demokratizacijo
pomenil vaš vstop v parlament in kako bi to pomagalo
pri gradnji gibanja. Toda s tem se zavežeš predstavništvu;
kako vi delujete navznoter, potem na nek način ni več
pomembno. Druga stvar pa je mogoče ta, da ...
Tibor: Se strinjam, ampak zdaj govorimo, kako je zaenkrat.
Simon: Ampak to je spet vprašanje parlamentarne demokracije, kjer oni sploh nimajo nekega interesa bit tu notri,
ampak je to v bistvu samo dimna zavesa. Mislim pač,
denar pobrat.
Tibor: Da se me ne bo mogoče narobe razumelo, ne gre za
to, da nimamo interesa bit notri, ker drugače ne bi razmišljali o formaciji stranke. Jaz sem bolj rekel, da naš interes ni
parlamentarizem sam na sebi. Ni nam v interesu, da pridemo in da imamo kariere tam. Ok, glede tega, absolutno ja, se
strinjam. Jaz sem rekel, kako je zaenkrat v ids-u in da se mi
zdi samo zanimivo, da je tako anarhistična ta organizacija

zaenkrat. Drgač pa ja, če bi mislili, da je to dovolj, da nas je
60, ki se neposredno odločamo o vsem kakor neko anarhistično združenje, soglasno, potem bi ostalo pri tem. Ampak
mi mislimo, da to ni dovolj. Marsikdo nam očita: »Ja kaj, pa
imate kaj delavcev, pravih delavcev notri, koga imate iz Heliosa ali pa Gorenja? Kaj ste, a ste že kakšno stavko organizirali? A ste vi samo debatni krožek, kakšna ste vi iniciativa?«
Ravno zaradi tega, ker smo zreducirani na debatni krožek,
tako kot je praktično vsaka anarhistična skupina, razen če
ni eksplicitno ilegalna in mečejo molotovke na borzo in s
tem tudi ne naredijo veliko – ravno zato smo rekli, da ne
moremo biti samo debatni krožek. In kaj je edina druga opcija, ki nam preostane? Ja, kurac, zajahat bo treba ta ogaben
val parlamentarizma, zdaj pa je naša naloga za naslednjih
deset let, da najdemo 10 različnih mehanizmov, ki bodo
preprečili, da se to izrodi. Tako da nek catch-22 je bil: »Ok,
ne moremo ostat na tej ravni, na kateri smo zdaj, ki je super,
taka multitudinalna, vse je neposredno in fino vrvežavo, to
ne moremo biti, ker s tem nismo socialisti in ne pomagamo delavskim ljudem. Zdaj parlamentarizem je kurac… Hm,
jah, dajmo razmislit, kako iti v parlamentarizem, ne da bi se
ustrelili v nogo.«
Izidor: Se pravi, ta problem je v resnici še vedno odprt?
V bistvu nimate odgovora, kako povezat to, kar smo zdaj
na hitro poimenovali avantgarda, ali pa če kar rečemo
stranka, ki vstopi v parlamentarni boj, in pa samo gibanje.
Se pravi, teh samih mehanizmov trenutno nimate?
Tibor: Več, veliko več, kot to, o čemer smo se danes tako fragmentirano pogovarjali – to množično gibanje, stavke, regionalna širitev v Mariboru, Kranju, vzpostavljanje lokalnih
celic, lokalna pomoč – bi bil zelo pretenciozen in aroganten,
če bi rekel, da imamo.
Anej: Ne. Bi pa po drugi strani vztrajal, da to vendarle nekaj je, da je mogoče celo že zelo veliko. Zelo veliko namreč
delamo na tej regionalni širitvi, ki ni samo pohajkovanje po
naših deželah, ampak je tudi že neka lokalna institucionalna
širitev. Z lokalnimi izpostavami različnih sindikatov, Zveze
borcev iščemo neke progresivne, napredne institucionalne
momente, ki imajo lahko potem kumulativne učinke, da ne
hodiš samo od človeka do človeka, ampak da že iščeš neke
kadrovske grozde, na katere se lahko opreš v nekih okoljih,
in potem pač gradiš kapilarno organizacijo.
Robert: Navezal bi še na anarhizem. Recimo meni se zdi,
da lahko dostikrat ostane na poziciji »operemo si roke«,
se pravi, »mi si ne bomo umazali rok in ne bomo vstopili
v neke pravnoformalne postopke odločanja«. Ta korak,
da vstopiš čez parlamentarni prag in dostopaš do vzvodov
odločanja, da se v tem smislu »umažeš« …
Simon: Naivna je že ta predpostavka, da lahko vstopiš v to
območje, ne da bi sprejel pravila tega območja. Mi tle skos
govorimo, kot da je to nekaj, kamor ti vstopiš, pobereš
smetano, ne sodeluješ pa v igri. To je napačna premisa. To
se men zdi ful problematično.
Tibor: To mislim, da ni napačno ...
Simon: Ta vstop v to igro je tudi levim radikalnim strankam pobral marsikateri glas oziroma jih je spremenil.
Hočem povedat to, da ta igra ni preprosta.
Tibor: Ampak ravno o tem sem prej govoril.
Simon: Vi igrate dvojno igro gibanja in stranke, ampak to
zahteva svoj davek.
Tibor: Js bi rekel, da je to skoraj edino vprašanje. Vse drugo
je, če malo banaliziram, vse drugo je v bistvu razrešeno. Tisto, na čemer vse sloni, je to. In odgovorit na to, ja pizda, če
v zadnjih 150 letih niso definitivno, so pa veliko nastavkov
dali, a zdaj bo pa neka četica petnajstih 24-letnikov v treh
mesecih to odgovorila? Se čist strinjam s tabo.

premor (Simon gre na wc)

Simon: To je Union, stari.
Izidor: A boš eno Laško? Vzem si, pizda.
Robert: Ja, pa Klub!
Anej: Ja, madona.
Tibor: Js sm razumel, kot da je danes spontana ideologija, ne
samo da ni antikapitalistična …
Robert: Neki drugega je vprašal, ne?
Tibor: Ok, kaj pa na začetku?
Anej: A se da na kratko?
Robert: Vprašal je nekaj v tem smislu – bom povzel in
dodal. Recimo, da imamo neko progresivno stranko.
Stopi v predvolilni boj. Tu pa imamo ustaljene mehanizme političnega marketinga, oglasov, jumbo plakatov,
kampanje … Kako s tem operirati? Kako ne zapasti v enako formo kot vse stranke doslej? A boste naredili jumbo
plakat sredi Ljubljane, s katerega nas bo pozdravljal en
nasmejan obraz ...
Tibor: Problem socialističnega populizma!

Robert: … zraven pa bo pisalo: »za socializem«? To me
intrigira: a se da mimo tega? A se da, ali pa bi takšen mimohod bil že vnaprej obsojen na poraz, pizda, ker vemo,
kako operira logika za nabiranje volivcev?
Tibor: Torej, a it s tv-oglasi pa met kužke v rokah, pa take
stvari, če mal banaliziramo.
Robert: Ja, ampak, kako se s tem spopasti, kaj narediti? Ste
kaj razmišljali o tem?
Anej: Ma zdj, mislim, da bi ti nanizal nekih tehničnih ukrepov, ne, nimamo še polne malhe takih zadev. Ampak se popolnoma strinjam, to uformljenje je pač dejanski problem.
Ti imaš pač neke utečene kanale, vsi imamo izkušnje z medijsko industrijo, tu so stvari še kako ukalupljajoče. Tako
da ja, seveda poskušamo z neko vsebino prodret, ampak
tu nam to, da smo socialisti, nič ne olajša naloge. Temeljni
problem socialistične politike je to, da naj bi seveda izhajala
iz kritike politične ekonomije, ki je najbolj dovršen kritični
spoprijem s kapitalizmom, ampak kot taka – vsak, ki je kdaj
v roke vzel Kapital, se tega prekleto dobro zaveda – je abstraktna. Je seveda tudi konkretna, ampak načeloma precej
abstraktna analiza. Tudi Marx je analiziral kapitalizem kot
nek idealni sistem in viktorijanskega kapitalizma, kolikor je
tega notri, so samo ilustracije. Tako da tukaj je pač nek temeljni problem vsakokratnega socialističnega gibanja: kako
to precej abstraktno teorijo prevest v neko konkretno politično prakso? In tu jaz vidim kvečjemu več problemov kot
rešitev, moram bit iskren. Problem je v tem, da lahko zelo
hitro pride do nekega poenostavljanja. Če gledamo po drugi
strani, je fašizem tu zelo preprost. Ima pač nek hladni bife, v
katerem izbereš aktualnega grešnega kozla in v njega investiraš vsa strukturna protislovja kapitalizma. Recimo Moishe
Postone se mi zdi, da je zelo lepo pokazal, kako se je tudi
nacizem vzpostavil kot antikapitalistično gibanje, ampak s
tem, da je vsa ta abstraktna protislovja kapitalizma investiral
v zelo konkretno figuro, dal ji je ime, obraz, to je bil pač Žid.
In skozi iztrebljenje Žida se naj bi iztrebila tudi kriza in vsi
njeni negativni učinki. Socializem kot tak seveda ne more
biti na stališču iztrebljanja česarkoli, ampak iztrebljanja prav
tega abstraktnega, torej družbenega odnosa. In lahko imamo
tu razne kreativne umetniške prijeme. Prej sem Sovjetsko
zvezo omenjal, začetek dvajsetih je fantastičen primer tega,
kako se lahko tudi umetnost s tem spoprijema. Poezija, literatura, film. Nenazadnje je bila sovjetska kinematografija v
tistem času neprimerno boljša od holivudske čist v tehničnem smislu, v smislu montaže in vsega tega. Ampak mislim,
da je tu polje problemov, na katere je pač treba sproti odgovarjat. Ne bi si upal …
Robert: Pri umetnosti potem nastane ta problem, da se
mora umetnost podrediti politiki, v končni fazi stranki in
to je tudi problem Sovjetske zveze. Sicer bolj pod Stalinom kot pod Leninom, ampak že pod Leninom. Stranka
narekuje umetnost.
Anej: No, ja ja ja, seveda seveda, mislim, ta prostor se seveda
radikalno zoži ...
Izidor: Če nadaljujem, v kolikor se že sama umetnost
podreja vsemu temu, kako se torej vklopit v ta tok umetnosti? Al pa recimo, da še mal razširimo, recimo temu
kar kultura, torej neki principi, mehanizmi, skozi katere
ljudje v končni fazi prepoznajo sami sebe, jih ti pač interpelirajo. Se pravi, kako vstopit v kulturo, ki je že vnaprej
definirana kot kapitalistična? In še mogoče dodatna tema,
da ne bomo samo o kapitalizmu govoril, kultura tudi
sama po sebi ni homogena, ampak je izjemno heterogena
in ni nujno, da se podreja kapitalističnim ali socialističnim tendencam, recimo če bi želeli neko socialistično ali
komunistično kulturo …
Tibor: Sj, kaj sploh je, btw, socialistična, komunistična kultura?
Izidor: … kaj bi to sploh bilo? Kako sploh vzpostavit točko
homogenizacije? Oziroma, če se spustite v to in te točke
še ni, ali nehomogene tokove obravnavate kot take ali
poskušate vzpostavit točko homogenizacije?
Tibor: To je dobro vprašanje. Če ostanemo na ravni kampanje,
ne vidim nobenega problema. Vsaj jaz ne bi mogel kakšnega
bolj plodovitega odgovora dat kot to, da se izrabi obstoječe tokove, kakor smo to v zadnjem letu prek medijev s svojimi intervencijami tudi storili. Zakaj? Meni je to nenavadno in mogoče
teoretsko sploh ne bi smelo držat, ampak če ste brali kakšne
članke, ki smo jih imeli v mainstream medijih, ne vem, kater
nor urednik je pustil, da se to objavi. Ampak mi nismo bili nikakor ukalupljeni, nikakor se nismo prilagajal temu, kar naj bi
uredniki želeli. Jaz sem novinarstvo študiral na dodiplomski
ravni in se kot novinar nikoli nisem mogu izražat tako, kot sem
se sam hotel, vedno je urednik narekoval »lej, treba je gledat na
profit, treba je gledat na branost, ne pisat tako, kot je dobro, piši
tako, kot bo brano«. In potem sem zdaj, ko smo začeli z ids-om
in še prej z dpu-jem pisat, videl da, ne vem ali je to anomalija,
ampak da to pač ne drži. Pizda, ne vem zakaj, ampak …

Robert: Mislim, da vem, zakaj. Zaradi tega, ker je dejansko
prišlo do spremembe celotne klime. Diskurz se je dejansko transformiral. Temu so zelo pomagali in v tem smislu
tudi zelo veliko naredili protesti in upori. Mislim, da je
danes mediju, recimo Mladini, dejansko zelo profitabilno
govoriti o alternativah, kakor sami pravijo. Moje vprašanje
pa je, kako jahati na tem valu? Ali je možno, ko bo prišlo
do parlamentarne tekme, ta val potencirati v smislu, da bi
se spreminjal sam način kampanje, sam politični marketing? To bi bilo verjetno nekaj zelo potencialnega. Če si
zamislimo tv soočenja – da bi še tam dejansko prišlo do
transformacije diskurza v pravem pomene te besede.
Simon: Na primer predsedniške volitve, ko je prišel
Brecelj v tisti pogovor takrat. To je bila sprememba tega
tipičnega novinarskega diskurza, ki je bil vedno na teh
soočenjih predsedniških. To je bila čist subverzija, ni bil
namen tega, da bi on tam uvedel neko novo linijo razmišljanja, ampak čista subverzija same forme.
Robert: Dobro, to je ena subverzija, jaz pa sem mislil
bolj resno.
Izidor: Točno to, ker pri Breclju imaš še vedno ta problem,
da recimo ti lahko imaš subvezijo, če govorimo o konkretni oddaji. Ampak zgodi se to, da se kapitalistična apropriacija udejanji na ta način, da to naredi za eksces. Se pravi,
da dobi svoje mesto, neke svoje oboževalce, neke simpatizerje, ampak to je del cele scene.
Simon: A ti pa misliš, da bi lahko bile same sodobne umetniške prakse progresivne oziroma subverzivne?
Izidor: Nism sploh tega reku …
Robert: Ne umetniške.
Simon: Ne, to je pač Barši prej postavu kot odprto vprašanje.
Izidor: No, to. To je vprašanje.
Simon: No, to je vprašanje, ki ni blo ubistvu odgovorjeno.

Tibor: Ni bilo odgovorjeno, ker sem jaz drastično nekompetenten za to …
Simon: To je tudi od Chantal Mouffe teorija, ampak je
ful utopična, zdi se mi dost neprepričljiva z njene strani.
Pač da bi bila sama sodobna umetnost subverzivna v tem
smislu, da bi lahko recimo na celi kulturni ravni spreminjala stvari.
Robert: Ampak če gremo zdaj malo po …

aja, sori sori
kaj najprej?
pardon, pet stvari naenkrat
čaki, to vprašanje
Mislim to
To, a je možno
a je to možno
kampanjo

Anej: Jaz mislim, da ne samo, da je možno, ampak da je nujno. Hahaha

valda ja, haha

Anej: Oprl bi se na to, kar je Tibor rekel. Presenetljivo, lahko
da tudi iz nekih preračunljivih vzgibov, je ta vsebina prodrla.
Spomnim se nečesa, česar si ne bi nikoli predstavljal, da se bo
zgodilo. Ko sem pisal članek za Sobotno prilogo, se res nisem
šparal, praktično identične stvari sem govoril, kakor jih govorim zdaj, ko se pogovarjamo. Sicer sem potem v pismih bralcev dobil en besen komentar nekega sds-ovca, da sem Sobotno izrabil za plakat za svoja stališča. Tako da to se dogaja, da
pa bi se tu zadeve začele tudi bolj formalno, konceptualno
spreminjat, to pa po mojem lahko kvečjemu na dolgi rok. Pogoj naše uspešnosti pa bo tudi to, da bomo začeli naletavat na
vedno večjo strukturno averzijo kapitala. Do neke mere smo
še simpatični mladci vihravih revolucionarnih idej, ampak
trenutno še nismo stranka. Ko postane stranka nek malo bolj
resno ukoreninjen političen akter, pa lahko vrag vzame šalo
in takrat lahko pričakujemo tudi kakšne malo bolj silovite
in bolj resne napade. Do sedaj so se ob nas predvsem kakšni
neoliberalci obregnili, pa še ti niso vseh kanonov iztrošili.
Ampak to je že v redu, potem si že v nekem boju, potem je tu
že neka diferenciacija razrednih politik, a še vedno nisi nujno potopljen v to. Dokler se ta boj odvija, je stvar pozitivna,
je še čista. Kar se pa umetnosti tiče, tudi jaz nisem nek težek
ekspert za to vprašanje, ampak se mi umetnost seveda zdi
vedno znova izraz nekega zgodovinskega trenutka. Tako kot
vse drugo je tudi otrok svojega časa. Zdi se mi najbolj produktivno, da umetnost, kakor je v najbolj začetnih letih sovjetske
revolucije, vstopa v nek produktiven dialog z revolucionarno
politiko. Ta revolucionarna politika, več primerov tega je kot
jih ni, je potem sčasoma vedno znova težila k homogenizaciji, k dominaciji umetnosti. Kot že Platon v Državi na koncu
naloži, da mora umetnost biti v službi države, in so potem še
celo piščalke lahko problematične.
Robert: Tam je prihajalo do tega, da najbolj začeten impulz ni bil v tem linku, da bi umetnost dejansko vstopala
na vagon politične revolucionarnosti na način, da bi se
vpregla, ampak da je znotraj sebe bila revolucionarna.
Prej si omenil filmsko montažo, dejansko je prihajalo do
revolucije na ravni umetniške forme. Če poenostavim,
potem je zdaj vprašanje: ali umetnost pride k vam, če
se tako izrazim, ali greste vi k umetnosti? Verjetno je tu
neka dilema.
Anej: Pomojem revolucija pride do nas vseh in se pač, tako
kot si sam rekel, znotraj neke izrazne forme vsak opredeljuje
do nje. Ampak z vidika neke real-politike, tehnologije oblasti,
se mi zdi tisto, kar je problematično za vsakokratno oblast, to
da – saj to se mogoče zelo klišejsko sliši, ampak pač – revolucija kot izbruh, kot pretres vsega obstoječega, vse se sesuje
v prah in vse je treba ponovno postavit, v tem smislu so to
najboljši časi za umetnost. Mislim, da bi se dal pokazat, da je
takrat umetnost res izbruhnila, ampak to so …
Simon: Odvisno za katerega umetnika …
Tibor: No, to pa tut seveda, hahaha.
Anej: Za reakcionarne umetnike to niso dobri časi.
Robert: Mogoče bi še bolj špekuliral, da v bistvu ne samo,
da je to najboljši čas za umetnost, ampak da ravno umetnost kaže, kdaj je najboljši čas za revolucijo. In če grem
še dlje, potem, če danes gledamo umetnost, teh časov ni.
Anej: Ne, teh časov ni. Ta današnja umetnost je problematična, saj je praviloma zelo afirmativna v odnosu do obstoječega reda. A potem se umetnost, ta izbruh ne ustavi, ampak ga je potrebno nasilno ustavit, presekat. Kako pa sedaj
tega vala ne ustavit, kako ga na nek družbeno sprejemljiv
način gojiti še kar naprej, to pa so težka vprašanja, o katerih
si jaz zdaj tudi ne upam špekulirat. Lahko samo opozorimo,

da po navadi se je ta izbruh ustavilo nasilno, ker je bil nevaren, ker je šel dlje, kot se je spodobilo.
Tibor: Ja, če ste mislili, da bova kaj novega povedala, potem
naju velik preveč cenite.
Simon: Ja kva, pol je pa čas že za zabavna vprašanja, al kaj?
Tibor: Lahko začnemo tudi z zabavnimi, po želji.
Simon: Dajmo eno hipotetično zabavno vprašanje postavit.
Robert: Jaz imam eno vprašanje.
Simon: No, daj ti.
Robert: Kak pa kj drgač?

Hahaha (vsesplošen smeh)

Simon: To smo rekli, da ga bomo zastavli, to smo se včeraj
ful pripravljali.
Tibor: Ta te čist zjebe.
Simon: Dobr si ga, dobr si ga.
Izidor: Js mam še eno vprašanje.
Izidor in Simon: In?

Hahaha

Tibor: To te ubije, to te ubije.
Simon: Ej, sam to gre notr, stari.
Tibor: Z veseljem!
Izidor: A lahko prosim odgovorita zdaj.
Tibor: Pizda …
Izidor: Zdaj sta dve vprašanji pred vama.
Anej: A je ta drugost, se bom jaz vprašal. Tok smo potopljeni
v to naše delo.
Simon: Vidiš, kako je filozofsko odgovoril.
Izidor: Na tako banalno vprašanje, madona.
Anej: Kategorično zavračam drugost.

Hahaha.

Anej: To sem se zdaj zelo opekel, ampak ok.
Tibor: Res je.
Anej: Ti pa lahko na »in« odgovoriš.
Tibor: Na »in« lahko pa jaz odgovorim: ja, mislim …

Hahahah

Izidor: Dober odgovor, dober.
Robert: Katero knjigo sta nazadnje prebrala?
Anej: Aha, ja, jaz sem Boj za Leninovo dediščino. Sam nisem je
še do konca. Mislim, da Kafkov Dnevnik sem ... A literarno je
treba povedat?
Tibor: Čaki, kaj sm jaz? Jaz ful člankov berem, pizda. Nazadnje knjigo … Ja, Kafkovi Dnevniški zapisi.
Robert: Kul.
Izidor: Pr Beletrini pred kratkim izšlo, ne?
Anej: Ja ja, uredu.
Tibor: A, ok! Jaz sem pa uno, zihr poznata, od Viveka Chibberja, kjer kritizira postkolonializem, Postcolonial theory and the
spectre of capital. Subaltern Studies, to poznata, uno iz Indije,
to je pač on raztrgal totalno, in je zabavno poslušat in potem
brat knjigo, ker so večkrat imeli soočenja, eno je blo na Historial materialism konferenci aprila lani med Partho Chatterjeem in njim, kjer si lahko predstavljate, je bilo kar žgoče, ker
Parta je član Subaltern Studies, te revije, Chibber jih je pa ful
spluval in boji so bili kar bridki. Pravzaprav me je to zmotiviralo, slišal sem, da je zelo dobra knjiga, potem pa sem gledal
ta soočenja in mi je bilo tolk fajn, dobr je blo, ker noben od
njiju ni bil slab. Ponavadi je tako, ali da je kritik nek vulgaren,
se bori proti slamnatim možem, ali pa je tisti, ki je kritiziran,
res nek podn, s kritiko katerega bi se itak vsakdo strinjal. Tle
je pa tko, da ni čist enoznačno in mata oba dobre argumente.
Zato sm pol šel brat in je res kr fenomenalna knjiga.
Izidor: Kaj pa kj poslušate? Muska pa to …
Anej: Kaj sm dons poslušal?
Tibor: To sm pa js ekstremno vulgaren. Js poslušam, men je
tko top muska liquid drum’n’bass al pa kj tazga.
Izidor: A si v šterko kj hodu?
Tibor: To pa ne, to pa ne, ne vem zakaj, ampak …
Robert: Ja, ker ni drum’n’bass-a že nekaj let.
Izidor: No, takrat, ko je bil.
Tibor: Takrat, ko je bil, tut ne.
Anej: Ja, js klasiko: Šostakovič …
Izidor: Res?
Tibor: Js to ne, js to ne morem.
Anej: … Karajan …

Izidor: … Wagner …
Anej: … Mahler. Ne, Wagnerja ne. Pa Royksopp in Depeche
Mode.
Robert: Dober nabor!
Simon: A ste že s…
Robert: Smo že, Smole, prkluč se.
Anej: Mislim, da ta trivia, da mi gre bolš.

Hahaha

Simon: Js mam eno ful resno vprašanje.
Robert: No, povej.
Simon: Na primer, da zmagate na volitvah.
Tibor: Okej.
Simon: A ste si razdelil funkcije, kdo bo kj?
Tibor: Na kerih volitvah?
Anej: Haha, a si želiš žvet v taki državi?
Simon: Ne, Luka Mesec ….
Tibor: Luka Mesec ne sme bit noben funkcionar, pač ničesar
ne sme …
Robert: Zakaj?
Tibor: Js pa nism tok, in to bom zdele pomoje ful se kompromitiral, …
Simon: Minister za šolstvo bo …
Tibor: Js nism za politiko, js bi rad knjige pisal.
Anej: Js bi kakšno skromno funkcijo, sm mislu mogoče generalni sekretar …

hahahaha (vsesplošen krohot)

Izidor: Ta je dobra, maš pisarno …
Anej: Ja, nekdo mora tud zapisnike urejat ...
Izidor: … usedeš se …
Anej: … pa delat dnevne rede, sj je zoprna zadeva, ne …
Tibor: Ja, mučno, mučno. Ne ne, politika je sranje, ne levo ne
desno, nesimo jih vse vun, mislm …
Anej: Ja ja.
Tibor: Ne, ampak ne, to pa zj real talk, nebi hotu js svojga
življenja zapravt s tem, da bi bil, tut v socialistični stranki,
nekje v politiki, da bi bil funkcionar, da bi bil na ministrstvu
al pa kj. To bi blo zame zapravljanje življenja, sam tolk pač
čist zares. Tko da če me bodo kj silil, v kakšno funkcijo, bom
izstopu, pizda, al pa kj takšnega.
Anej: Komisar za teorijo.
Robert: (Tiborju) Slabo si začel.
Tibor: Vem ja. To je pa tista zgodovinska nujnost.
Anej: Ja, fino, sj smo bli kar izčrpni.
Tibor: Smo ja, sj js …
Simon: Kdo bo transkript tega delu, stari?
nekdo: Ugani, pizda ... ∞

Že pračlovek počlovek. Volk?
intervju z Joanno Zylinsko
piše Jurij Smrke

Cybersalon, londonski »think tank za digitalne prihodnosti«, je pred kratkim priredil dogodek, naslovljen Human
2.0 (Človek 2.0). Eden od udeležencev je bil Neil Harbisson,
rojen z akromatopsijo – vrsto barvne slepote, zaradi katere
je lahko videl le odtenke sive. Leta 2003 se je odločil za
sodelovanje v razvojnem projektu, kjer je na voljo dobil
napravo, ki frekvence barvnih spektrov pretvarja v vibracije. S pomočjo dotične naprave, pritrjene na lobanjo, lahko
prek kosti (bone conduction) sliši barve – celo tiste, ki jih
njegova vrsta običajno ne zaznava. So ljudje, kot je Neil,
znak tega, da se je doba človeka končala, in razlog za to, da
moramo o našem bivanju razmišljati bolj počloveško? Ali
morda obstajajo boljši, manj očitni razlogi?
Mnogo razlogov je, zaradi katerih bi po mojem morali razmišljati o počloveškem. Nekateri izmed njih so izkustveni, kot
primer, ki si ga ravno omenil, drugi so filozofski. Menim, da
smo vsi do neke mere, kot Neil, izboljšani ter da tehnologija
človeka ne spreminja, pač pa tvori, in sicer ne šele od nedavnega, pač pa že vseskozi. Filozofska pozicija, ki jo zavzemam,
je, da človek postaja skupaj s tehnologijo. Ta smer razmišljanja sega nazaj do filozofa tehnologije Bernarda Stieglerja pa
tudi Jacquesa Derridaja.
Na podlagi povedanega lahko govorimo o manj medicinskih, običajnejših primerih, ki kažejo na našo prepletenost s
tehnologijo – ljudje se denimo vsakodnevno opremljamo s
kofeinom, s kontaktnimi lečami itd. Načini, na katere smo bili
od nekdaj odvisni od tehnologije – od ognja, orodij, pisave,
oblačil – so kot oblike izboljševanja, podaljševanja in seganja
onkraj človeškega tudi oblike njegovega postajanja.
Ob namigovanju, da smo od nekdaj tehnološki, ne smemo pozabiti na spremembe, ki jih prinaša naša biotehnološka
doba in ki so bržkone povezane tako z intenzifikacijo določenih prej prisotnih vzorcev kot z razmeroma specifičnim
vplivom kapitala. Potemtakem in navkljub temu, da smo od
nekdaj zraščeni s tehnologijo, obstajajo dobri razlogi za zastavljanje političnih in etičnih vprašanj o oblikah krepljenja
človeka. Predvsem o njegovih spojih s tehnologijami, ki se
promovirajo kot nujni ali domnevno koristni.

Joanna Zylinska je kulturna teoretičarka, ki
se ukvarja z novimi tehnologijami in mediji, etiko, fotografijo ter umetnostjo. Je profesorica novih medijev in komunikacijskih
študij na Goldsmiths Collegu v Londonu.
Skupaj s Claire Birchall, Garyjem Hallom in
Open Humanities Press vodi projekt Living
Books about Life, ki ga zaenkrat tvori več
kot dvajset skupinsko urejanih elektronskih knjig odprtega dostopa, ki poskušajo
graditi mostove med humanistiko in naravoslovjem. Zylinska je ena od urednic znanstvene revije Culturemachine in kuratorica
povezanega projekta Photomediations
Machine. Svoje filozofsko pisanje kombinira z umetniško fotografijo in kuratorstvom.
Trenutno se ukvarja s fotografiranjem prepletov med različnimi mediji, vitalizmom,
ne-človeško fotografijo in antropocenom –
geološko dobo človeka.

Nove tehnologije pogosto ponujajo nekaj precej počloveškega, futurističnega, kiborgovskega, revolucionarnega,
medtem pa ponavljajo že obstoječe oblike dominacije in
omejevanja. Bi se strinjali s tem?
Točno tako. Prispevek razmisleka o počloveškem ne leži v
linearni pripovedi o človeku, ki preseže samega sebe in postane počlovek, saj v njej tiči neka precej humanistična kal
v obliki ideje, da trenutnemu človeku nekaj primanjkuje in
mora biti zato izboljšan. To je tržno gnan argument, ki namiguje na to, da bi morebiti lahko vsi postali boljši, srečnejši, z
daljšimi nogami, lasmi in vsemi ostalimi pritiklinami ter tako
veliko učinkoviteje igrali vlogo ugodja iščočih potrošnikov.
Omejitev humanistične pripovedi o človeški rasti tiči v
ideji evolucije, ki jo implicira – namesto da bi bila evolucija
razumljena kot naključni proces selekcije, je videna kot neprestano izboljševanje. Tako pojmovanje se zelo dobro sklada
s tehnolibertarnimi vzorci, podloženimi z diskurzom o digitalizaciji. Človek naj bi vedno potreboval in želel več, bil naj
bi subjekt, ki se na koncu koncev optimalno vklaplja v perfektno zasnovan krožni sistem distribucije dobrin. Ta diskurz
vznikne z razvojem kibernetike in našim opaznejšim prepletom s tehnologijo, toda njegove korenine so veliko globlje.
Posthumanizem postane zanimiv, ko vzbudi vprašanja o
tej linearni pripovedi. S prihodom mislic kot sta Katherine
Hayles in Rosi Braidotti smo bili seznanjeni z novim načinom razmišljanja o človeku, ki omejeni kategoriji človeka
zastavlja težka vprašanja, ne da bi jo v celoti opustila.
Kaj točno je omejujočega v humanizmu?
Menim, da Rosi Braidotti precej dobro artikulira odgovor
na to vprašanje v svoji še sveži knjigi The Posthuman (2013),
prav tako pa bi nanj lahko odgovorili s pomočjo prej omenjenih Stieglerja in Derridaja. Kategorija človeka je del številnih procesov vključevanja in izključevanja na politični,
družbeni in neposredno telesni ravni – subjektivnost je vedno podeljena zgolj izbrancem. Tisti, ki so (bili) vključeni
v kategorijo človeka, so bili vedno ljudje določene rase ali
družbenega položaja. Številna grozodejstva so bila storjena
v njegovem imenu, številni so bili zreducirani na orodja za
vzdrževanje življenjskih pogojev drugih. Koncentracijska
taborišča so očiten primer izključitve iz kategorije človeka,
vendar pa je vredno v tem kontekstu govoriti tudi o dejanjih, ki so bila denimo izvršena v imenu industrializacije.
Mislim, da se je treba te zgodovine in tega, kako kategorija
človeka hkrati vključuje in izključuje iz polisa, zavedati. Če

kategorijo človeka opazujemo na dolgi rok, opazimo, da je
zelo ozka, kar je zame dober razlog za ukvarjanje s kritičnim posthumanizmom.
Eno od vprašanj, ki si jih predlagal za intervju, se je glasilo: »Sta počloveškost in posthumanizem problem t. i. razvitega sveta?« Menim, da danes zaradi vsesplošne povezanosti
na globalnem nivoju prav nič ni zgolj problem razvitega sveta, postčloveškost pa še posebej ne, saj odpira ravno vprašanja o tem, kdo je v kategorijo vključen in kdo ne – z drugimi
besedami, kdo ima koristi od procesov industrializacije ter
akumulacije kapitala in bogastva. Ravno zato, ker je človek
t. i. razvitega sveta svojo človeškost utemeljil na procesih
izključevanja in delitve sveta na različne dele, se vprašanje
postčloveškosti dotika vseh. Mislim, da je ta način razmišljanja dobro razviden v delu Donne Haraway, ko opozarja na
prepad med tistimi, ki računalnike uporabljajo, in tistimi, ki
jih v drugih delih sveta sestavljajo.
Zatorej – čeprav posthumanizem izhaja iz akademskega
diskurza priviligiranih univerz, se dejansko dotika vseh, ki
živimo v svetu neenakosti.
Je potemtakem vprašanje emancipacije zgolj vprašanje
vključitve, vključevanja? Moramo kategorijo človeka
zgolj razširiti ali je miselni vzorec, ki ga predstavlja, sam
problematičen?
Ne, ne gre zgolj za vključitev, prav tako gre za premislek o
mejah človeškega, posebej človeških odnosov z drugimi kategorijami. Peter Singer in podobni politični filozofi in filozofi
etike se ukvarjajo z vključevanjem živali in vseh ostalih drugih. Toda še pomembnejši je premislek o tem, kaj človeškost
tvori in kakšno vlogo človek pri oblikovanju politik in vrednot pripisuje sebi.
Živimo v dobi, ki so jo geologi nedavno poimenovali
antropocen, kar pomeni, da je človek prvikrat dojeman
kot močan geološki dejavnik. Že res, da smo vedno bili v
interakciji z okoljem, toda ne v tem obsegu in s tako velikimi
posledicami za geo- in bio-sfero. Antropocen je še eno priznanje človekovi dominaciji in s tem kategoriji človeka, ki
temelji na gospodovanju. Osebno me zanima, kaj se zgodi, če
si naš obstoj zamišljamo znotraj mreže odnosov z ne-ljudmi,
živalmi, bakterijami, kamninami, oblaki, vodo, vesoljskimi
radiacijami in tako naprej. Kako bi tak pogled razširil razpon
dolžnosti, ki jih imamo, kako bi to spremenilo naše politično
in etično delovanje? To je zame ključno vprašanje. Obstajajo
dobri strateški razlogi za nastopanje s stališča enakosti, toda
to nas ne bi smelo odvrniti od premisleka o boljših formulah
za etično in politično delovanje.
Te dvojnosti, o katerih govorite, denimo človek–ne-človek,
subjekt–objekt, so tudi ena izmed ponavljajočih se tem
v knjigi, ki ste jo napisali skupaj s Saro Kember, Life After
New Media (2013). Tam si prizadevate za razumevanje medijev in tehnologije, ki poudarja njihovo procesualnost in
zbuja dvome o tradicionalnih pristopih k njihovem proučevanju, posebej tistih, ki temeljijo na dotičnih dvojnostih,
nasprotjih. Za kaj točno gre pri tem in kako seči onkraj?
V Life After New Media sva s Saro poskušali problematizirati
opozicijo, ki prežema medijske in do neke mere tudi kulturne študije – opozicijo med mediji kot predmeti in ljudmi
kot uporabniki, občinstvom, proizvajalci. Vpeljati poskušava koncept mediacije in trdiva, da medijev ne moremo
resnično razumeti, če ne upoštevamo prepleta obeh strani
ter družbenih, političnih, kognitivnih in bioloških procesov,
katerih del sta.
Razumljivo nisva midve tisti, ki bi prvi na dan privlekli
kritiko dvojnosti nasploh. Eden najpomembnejših mislecev,
ki se je veliko ukvarjal z njihovim razpletanjem, je bil Jacques
Derrida. Dekonstrukcije ni jemal zgolj kot miselne vaje, pač
pa je bila predvsem poskus izumljanja nove političnosti.
Najpomembnejši del tega prizadevanja je odkrivanje implicitnega nasilja, ki prežema dotični način postuliranja odnosov – eden v paru nujno pristane na privilegiranem položaju,
medtem ko drugi izostane. Pozabi pa se, da sta dejansko pogoja možnosti eden drugega (moški–ženska, črn–bel).
S Saro sva poskušali črpati iz te tradicije, pa tudi iz deleuzijanske filozofije, ki govori o postajanju in postavi proces na prvo mesto (v originalu »posits process as originary«,
op. p.). Zanima naju, kako stvari postajajo in kako se odvija
nasilje. Posledično se – ob realizaciji, da je nasilje do neke
mere inherentno procesu postajanja – sprašujeva, kako je
mogoče ustvarjati tisto, čemur je Emmanuel Levinas dejal
dobro nasilje (»good violence«).
Procesualnost in premik onkraj dvojnosti me prav tako
zanimata zaradi trenutne prevlade ontologije. Številni ljudje,

posebej tisti, ki filozofije ne berejo preveč pozorno, razglašajo
neumnosti glede t. i. lingvističnega obrata, ki ga zmotno povezujejo z dekonstrukcijo. Pravijo, da smo se v preteklih desetletjih preveč ukvarjali z jezikom in poststrukturalizmom,
zato se moramo zdaj obrniti k materializmu. Toda če bi ti ljudje natančneje prebrali Derridajevo O gramatologiji (1998), bi
vedeli, da gre za eno najbolj materialističnih knjig, kar jih je.
Ob tem gre omeniti, da je sama opozicija med materializmom
in poststrukturalizmom, ali pa materializmom in idealizmom
nasploh, problematična. Gre za zelo humanistično gesto, ki
pozablja, da je eden najpomembnejših prispevkov Derridaja
k zahodni filozofiji ravno to, da je opozoril na nevarnost tega,
da je ontologija vedno že metafizična. To pozicijo zaznavam
v številnih teoretskih trendih in sama poskušam tvoriti misel
na način, ki je ne bi vzpostavil kot vnaprej pripravljeno darilo, ki ga nato posredujemo drugim.
Lahko bi trdili, da postavljanje procesualnosti na prvo mesto ignorira dejstvo, da se včasih ne dogaja popolnoma nič
– in nadalje, da nekatere instance štejejo več kot druge.
Nekateri dogodki očitno odločilneje prispevajo k oblikovanju subjekta/subjektivitete. Zanima me, kako govoriti
o razlikah znotraj teh procesov. Gibanje in dogajanje ne
pomenita nujno metamorfoz in to je verjetno razlog, zakaj
v svojem delu govorite o rezih …
Točno tako. Ne gre zgolj za proces. Poleg tega obstajajo tudi
rezi – začasne stabilizacije. Tako zato, da lahko ohranimo
neko sliko sveta in se izognemo psihozi, kot zato, da smo
sposobni vzpostaviti kakršno koli obliko odnosov z drugimi,
potrebujemo začasne stabilizacije. Čeprav lahko poskušamo
začasno suspendirati in prevprašati ideje, kot sta demokracija
in pravičnost, jih je treba večkrat tudi mobilizirati. Zelo smiselno se je boriti za enakost žensk, čeprav lahko na kategoriji
ženskosti in enakosti gledamo kritično – na kot že kompromitirani pojavnosti določene oblike moderne metafizike.
Torej – strinjam se, da je fokus na procese lahko velik
hendikep. Upoštevati je treba, da so vedno prežeti z začasnimi stabilizacijami, ki utrdijo določene mreže odnosov. Naloga kulturnih in medijskih kritikov je ravno posvetiti se tem
stabilizacijam, posvetiti se tistim, ki so pomembne, se spraševati, zakaj so pomembne in za koga, ter jih proučevati kot
materialne in politične forme.
Če zaključiva to sekcijo o Life After New Media … V knjigi
govorite o zelo različnih fenomenih, ki običajno niso del
zanimanja medijskih študij – hadronski pospeševalnik, biotehnologija, urbanizem itd. Zakaj menite, da so te zadeve
relevantne za področje?
Medijske študije se običajno ukvarjajo z mediacijo, ki jo razumejo kot vmesen proces, nekaj, kar se odvija med političnimi
elitami in običajnimi ljudmi ali pa med resničnim življenjem
in tistimi, ki sedijo pred televizijo. Za naju s Saro mediacija
vedno vključuje vse te različne dejavnike, med katerimi ni
ostrih ločnic in ki so pogosto ne-človeški – denimo internetno kablovje, ki teče po dnu oceanov. In če mediacijo razumemo tako široko, kako potem ne bi govorili o stvareh, kot
je biologija?
Po eni strani so biološke teme – denimo razvozlavanje
človeškega genoma – postale medijski dogodki. Po drugi
strani lahko govorimo o mediaciji širše, kar pomeni, da vsako
zaznavo, vsako vstopanje v našo zavest razumemo kot posredovano skozi slike, telesa in številne druge stvari. Zato da bi
medijske študije dosegle kaj zanimivega, morajo upoštevati
celotno ekologijo procesov in instanc, skozi katere dogodki
postajajo. Dogodki so vedno tudi svoja lastna mediacija, odnos med dogodkom in njegovo reprezentacijo je dinamičen.
Ideja o tem, da je vsak dogodek lastna mediacija, je povezana tudi z vašimi eksperimenti na področju akademskega založništva, ki poskušajo razširiti nabor oblik, v
katerih znanstveno-raziskovalno delo običajno nastopa.
Vzporedno z idejo, da reprezentacije oblikujejo dogodke same, bi lahko postavili akademsko delo, ki poskuša
izvajati to, o čemer govori. Glede na to, da ste se poskusili
na tem področju, bi vas rad vprašal, katere probleme
zaznavate na področju akademske produkcije znanja in
zakaj se vam zdijo eksperimenti na področju založništva
dober odgovor nanje?
Kolega Gary Hall je v svojem nedavnem delu opozarjal na
dejstvo, da akademiki, predvsem tisti iz vrst kulturnih in
medijskih študij, večkrat entuziastično raziskujejo politične
razmere tam zunaj, med tem pa pozabijo na lastne življenjske pogoje in mehanizme moči, v katere so vpleteni. Skupaj
z njim in še nekaterimi sem zadnja leta vodila revijo Culturemachine. Projekt, pri katerem smo imeli produkcijska sredstva v svojih rokah, smo razumeli kot način promoviranja
odprtega dostopa do vsebin (»open access«) in tako imenovane ekonomije daru (»gift economy«). Namesto, da bi del
svoje delovne moči namenili velikim korporacijam kot Taylor
and Francis ali Springer, kamor akademiki že tako odlagajo
velike količine zastonjskega dela, smo vsebine naredili javno
dostopne in tako preprečili, da bi morali davkoplačevalci za
vsebine plačevati dvakrat (s financiranjem plač akademikov
in s plačevanjem za dostop do vsebin, op. p.).
Na splošno eksperimentiranje razumem kot strategijo odpiranja možnosti. Wikipedija morda ni v vseh pogledih naj-

boljša enciklopedija na svetu, toda naredila je ogromno na
področju ekonomije daru. Napak bi bilo trditi, da morajo biti
od danes naprej vse knjige take kot Wikipedija, s tem bi nenazadnje spregledali dejstvo, da so take na nek način vedno
bile – Shakespearov Folio je vseboval okrog 600 različnih pisav in popravkov, podobno Sveto pismo. Na to smo želeli s
kolegi opozoriti tudi s projektom Living Books About Life, saj
gre za način izpodbijanja trenutno prevladujoče ideje o avtorstvu in avtorskih pravicah, ki so tesno povezane z idejami
o trgu in individualizmom, čeprav se kažejo kot brezčasne.
Eksperiment je torej politična intervencija, ki poskuša namesto objokovanja pogojev, v katerih danes deluje znanost,
predvideti in predočiti drugačne načine delovanja. Gre za razvijanje nečesa, čemur je Derrida dejal afirmativna strategija.
Kolaboracija je pomembna dimenzija tega. Prav tako se mi
zdi vredno poudariti, da ti alternativni načini proizvajanja
znanja puščajo ob strani naivne ideje o tem, da bomo z njimi
rešili vse probleme, kar jih je, ali pa vztrajanje na tem, da bi
nam morali v naših prizadevanjih vsi slediti.
Zdi se, da je življenje tema, ki je zelo prisotna v vašem
delu. Ne bom vas vprašal, kaj življenje je, me pa zanima,
kaj menite o Foucaultovem konceptu biopolitike in kritiki,
ki jo je nanj naslovila Donna Haraway, češ da je danes
manj relevanten, zaradi Foucaultovega »preživetega videnja tehnologije«. Kakšno je vaše stališče glede tega?
Z biopolitiko sem se ukvarjala v svoji knjigi Bioetika in novi
mediji (Bioethics and New Media, 2009). Do koncepta sem pristopala predvsem prek Foucaulta, pa tudi drugih, ki so se navezovali nanj, recimo Agambena. Poskušam videti omejitve
koncepta, predvsem nekakšen vkoreninjen pesimizem, kar
ima opraviti z dominantno vlogo nadzora v njem. Kritiko tega
je podala Rosi Braidotti.
Vendar pa je moj interes bolj pri bioetiki, ne v tradicionalnem medicinskem pomenu, temveč v precej bolj razširjenem smislu. Zanima me razmišljanje o življenju in različnih
obligacijah, odprtinah in priložnostih, ki nam jih sodobna biotehnološka doba daje. Raje, kot da bi zgolj opravljala politično analizo trenutnega stanja, razmišljam tudi o tem, kako bi
lahko živeli bolje – se pomaknili onkraj histeričnih odzivov
na tehnologijo in medije proti vprašanjem etike, kot načinu
človekovega prevzemanja odgovornosti. To je človek, o katerem sva že govorila, človek, ki je šel skozi posthumanistično
kritiko in poskuša prevzeti odgovornost sredi vseh različnih odnosov, v katerih se znajde, kar vključuje tudi odnose
z nečloveškimi entitetami. Gre za nenormativno etiko, ki ne
zapoveduje, kaj moraš storiti, kako živeti, in prav tako ni relativistična, saj odgovornost postavlja v samo središče človeškega položaja v svetu. Menim, da definitivno obstajajo dobri
razlogi, da nadaljujemo z branjem Foucaulta, čeprav te lahko
tudi mnoge druge teorije pripeljejo do podobnih zaključkov.
Foucaulta uporabljam po svoje, zasledujem idejo razširjene
bioetike razširjenih dolžnosti.
Menim, da v svojem pristopu k bioetiki storite dve stvari.
Kot prvo se vrnete k etiki, ki se je levica navadno izogiba.
Prej kot pravila za dobro delovanje želi kot relevantne za
razumevanje družbenega izpostaviti dispozitive (strukture, diskurze, materialnosti), ki oblikujejo naše vedenje.
Kot drugo pa storite ravno obratno – tradicionalno idejo etike kot nekakšnega reševanja dilem (splav da–ne,
kloniranje da–ne) poskušate sklatiti z
neba in jo vgnezditi v te širše strukture
in procese.
Absolutno. Mnogi misleci na levici se izmikajo etiki, ker jo vidijo kot hendikep. V
svoji mali knjigi, imenovani Etika, Badiou
piše o etiki kot o stari služkinji, ki je nihče
ne mara. Dalo bi se napisati celo poglavje o
seksizmu takšne pozicije – in v resnici ne
morem verjeti, da je zapisal kaj takšnega.
Toda v dotičnem kontekstu je pomembnejša njegova trditev, da etika onemogoča
političnost, ker je zvezana z razliko. Razlika je ovira, kajti med kitajskim kmetom
in gospodinjo srednjega razreda iz Dulwicha je toliko razlik kot jih je med mano in
tabo. Precej bolj pomembno je, da mislimo
o kolektivnosti, politiki in o tem, kako se
lahko organiziramo.
Razlog, zakaj vidim težavo v poziciji, ki
jo zavzamejo Badiou, Žižek in drugi, nima
opraviti le z maskulinizmom, o katerem sva
že govorila, temveč tudi z določenim moralizmom levice. Motita me njena neučinkovitost in moralizem, ki ga skriva za svojimi
političnimi pozicijami. Zelo pogosto je sposobna debatirati
zgolj sama s seboj in okoli vrste predpostavk, ki jih ceni in
jemlje za same po sebi umevne. Ena od teh je demokracija in
določena ideja svobode. Nikoli se ne upočasni in prouči vrste
predpostavk okrog svojih vrednot. Moja ideja etike ni taka, ki
bi ljudem predpisovala, kako naj živijo, pač pa zastavlja vprašanja o predpostavkah in vrednotah, na katera se tradicionalni pojmi etike opirajo. To je ena stran problema. Druga stran
se dotika tega, kako etika vnaprej oblikuje številne politične
pozicije, ki jih ljudje zavzamejo. Še posebej me zmotijo te na

levici, saj je to politična linija, s katero se lahko identificiram,
čeprav na zelo robat in problematičen način. Hočem, da je
politika levice precej bolj uspešna, želim si, da bi bila bolj
učinkovita; čeprav bi nekateri videli strategijo vračanja k etiki
kot oviro, jo sama vidim kot tisto, kar v temelju omogoča bolj
preudarno in samorefleksivno politiko na dolgi rok.
Vaš nedavni članek Bioetika drugače (Bioethics otherwise, 2012) je v mnogih pogledih že povezan z vašo naslednjo knjigo, kajne? V tem članku ste kritični do ideje
tovariške etike (»companion ethics«, op. p.) Donne
Haraway in predlagate nadaljnje korake, ki bi jih bilo
moč narediti, da bi lahko bolje živeli skupaj s »stroji,
ljudmi in drugimi živalmi«.
Da, Bioetika drugače je most med knjigo Bioetika v dobi novih
medijev (Bioethics in the age of new media, 2009) in delom o
etiki v dobi antropocena, ki ga trenutno razvijam. Vključuje zelo spoštljivo kritiko Harawayeve, ki je bila zame vedno
izjemno pomembna teoretičarka – občudujem tako njen
eksperimentalizem na ravneh koncepta in jezika kot njeno
željo po dejanski reinvenciji naših odnosov z drugimi na nemoralistične načine.
Etična pozicija Harawayeve včasih doseže svojo mejo
ravno zaradi njenega zagovarjanja vrednot in pozicij okoli
idej ljubezni in sobivanja, ki jih sama vidim kot nepreizpraševane liberalne vrednote. Menim, da je to ena od slepih
peg razmišljanja o odnosu človek–nečlovek. Razlikujem tri
slepe pege, ki jih imenujem humanistična (1), tehnicistična
(2) in nasilniška (3).
Etika, ki je zares vredna etične misli, mora (3) nasilje jemati resno, namesto da ga poskuša razmotati ali se ga rešiti.
Človekov (2) odnos s tehnologijo mora analizirati kot temeljni
odnos, ne samo kot nek privesek in (1) človeka samega mora
razumeti kot vedno že v odnosu z nečloveškim. Most, ki ga
gradim, je v smeri takšne oblike etike, ki upošteva razširjeno
polje dolžnosti, ki nastane, ko je življenje ogroženo. Knjiga
bo objavljena kot del knjižne zbirke Crystal Climate Change,
ki jo urejata Claire Colebrook in Tom Cohen. Zbirka postavlja vprašanja o tem, kako lahko humanistični teoretiki nadaljujejo filozofsko delo, medtem ko je ideja človeka postala
problematična v filozofiji in ogrožena v svetu – s strani tega,
kar bi Elizabeth Colbert imenovala šesto izumrtje. Kar se je
zgodilo dinozavrom, se bo tudi nam. Lahko se zgodi t. i. naravno, skozi naravo kot dolgoročen proces ali pa nenadno, na
primer zaradi meteorita.
Ta diskurz o šestem izumrtju in predpostavka, da je življenje danes precej bolj ogroženo, kot je bilo nekoč, se mi zdita
zanimiva. Katero življenje? Človeško? Colbertova trdi, da bi
bilo drugim vrstam veliko bolje, če bi ljudje izumrli. Torej,
ali naj nadaljujemo z narcistično etiko in politiko človeškega
preživetja? Če to storimo, kaj to pomeni za druga bitja? Knjiga ne poda veliko odgovorov, namesto tega razmišlja o pojmu človeškega samointeresa, ki predstavlja temelj številnih
političnih in etičnih odločitev. Poskuša predlagati nekaj zelo
milega in nežnega – nekaj, kar imenujem minimalna etika za
dobo antropocena – vpraša se, čigav interes bi moral biti na
kocki in kaj pomeni zaskrbljenost za naše preživetje. Ali smo
dolžni, da ne razmišljamo zgolj o lastnem preživetju, pač pa
tudi o tem kakšen svet bomo zapustili za seboj?
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Storitvena industrija intimnosti
piše Marja Kovanda

Iz humanizma izvirajoča ideologija človeka kot samozadostnega, razumskega in svobodnega odpira nova polja razmišljanja o vplivu teh idej na doživljanje človeške intimnosti v
okviru postindustrijskega ali postfordističnega kapitalizma, ki je značilen za center kapitalističnega svetovnega sistema. Poleg drugih človeških potreb in želja medosebna intimnost
ni neodvisna od pojava občutka tesnobe, s katero se hrani in jo hkrati reproducira določena storitvena dejavnost v svetu prevlade t. i. »tiranije izbire« nad človekovim delovanjem.
V članku se bomo tega lotili na primeru japonskih »host/ess barov« ter »cuddle cafejev«,
ki pričajo o neposrednem vključevanju določene vrste intimnosti v storitveno industrijo.
Pričujoči fenomen predpostavlja specifičnost nekaterih vidikov japonske kulture, saj je
najbolj vkoreninjen v vsakdanje življenje prav v japonski družbi, po drugi strani pa si družbene vzroke in posledice te strukture proizvodnje ter potrošnje intimnosti deli z evropskim
in ameriškim prostorom. Ker analiza pojava predvideva denaturalizacijo mita o svobodi,
avtonomiji in razumskosti človeškega bitja, se lahko razume kot del tako imenovanega
posthumanističnega projekta.
Posthumanizem se kot to, kar je»post« humanizmu, ukvarja
z refleksijo humanistične paradigme o človeku, ki se ne smatra več za produkt narave ali boga temveč za tvorca samega
sebe. V idealu t. i. renesančnega človeka se okrepi ideja izpopolnitve v zemeljskem svetu za razliko od srednjeveškega
žrtvovanja sedanjosti v zameno za odrešitev v življenju po
smrti. Svoboda in udejanjanje posameznika/posameznice,
da popolnoma avtonomno sam/-a nosi odgovornost za lastno življenje in da so mu/ji na voljo sredstva za izpopolnitev
lastnih ciljev v tostranskem življenju, se toliko bolj izostri v
postindustrijskem kapitalizmu. Razmislek o paradoksalni
naravi te svobode je na primer hipoteza o »tiraniji izbire« in
produkciji tesnobe, ki jo postavi Renata Salecl v svojem delu
Izbira (v izvirniku Choice, 2010).
V tiraniji izbire je človek individuum, ki je popolnoma
odgovoren za kvaliteto lastnega življenja. Na voljo ima neskončno morje izbir, preko katerih lahko doseže svojo srečo
in druge življenjske cilje, ki se kažejo kot družbeno neodvisni
in kot stvar svobodno vzpostavljenih kriterijev. Ob poplavi
izbire pri kupovanju materialnih dobrin, izboru študija, kariere, življenjskega partnerja, itn. se človek zasužnji z lastnimi skrbi in tesnobo. Čeprav sledeč zdravemu razumu pozdravljamo svobodo do izbire in si jo lastimo kot nekaj, kar
nam naravno pripada, občutimo tesnobo, saj ob vsakokratni
odločitvi nekaj izgubimo. Izgubimo bodisi tisto drugo, za kar
se nismo odločili, ali pa izgubimo vero v že narejeno izbiro,
saj smo nagnjeni k dodatnem preverjanju, če je bila naša odločitev »pravilna«. Velikokrat ugotovimo, da si želimo nekaj
drugega, spet se vrnemo na začetek kroženja izbire in izgube,
izmuzljiva narava (predmeta) naše želje se tako premika v
izmakljivo neskončnost. Dodatno nelagodje izvira iz ideje, da
morajo biti naše odločitve pravilne, torej v skladu s tradicijo
razsvetljenske logike – razumske. Lastenje občutka svobode
je paradoksalno v tem smislu, da proizvede tesnobo, hkrati
pa izumlja nove storitve, ki pa so spet predmet svobodne izbire, in katerih struktura je namenjena odpravi te samo-proizvedene nevroze. Industrija nasvetov za izboljšanje lastnega
življenja tako sama proizvaja idejo o nesrečnem sodobnem
subjektu in ponuja rešitve ter recepte za samopomoč, večinoma usmerjene v še bolj intenzivno potrošništvo. Poleg velikega dobička od prodaje raznovrstne »self-help« literature
se človeških stanj tesnobe v tiraniji izbire poslužujejo tudi
druge storitvene dejavnosti. Eno izmed najbolj ranljivih področij človeškega, kjer tiranija izbire proizvaja ter odpravlja
tesnobo, je človeška intimnost, potreba po bližini z nekom,
želja po drugemu.
Čustveno intimnost se po navadi razume kot razvoj čustev med dvema osebama, ki je posledica vzajemne privlačnosti, intenzivnega spoznavanja, nudenja opore, spoštovanja ter zaupanja. Potreba po čustveni intimnosti je osnova
za človeške prakse neformalnega povezovanja, spoznavanja
in z njimi povezane rituale dvorjenja, razmerij, včasih tudi
zakonskega stana in ustanovitve družine. Omenjene prakse
niso vedno bile predmet (relativne) svobodne izbire posameznika, ampak so bile močno odvisne od različnih zgodovinsko-političnih in kulturnih okoliščin. V številnih državah
nekaterim praksam intimnosti, denimo med neheteroseksualci, svoboda ni priznana in posledično ne morejo biti svobodno izražene. Vseeno pa je ideja o svobodi izbire intimnega
partnerja v sodobnem svetu v veliki meri drugačna od preteklosti in produkt novih družbenih načinov izpopolnjevanja
te človeške potrebe.
Spremembe se v smeri večje svobode izbire na področju
človeške intimnosti na Zahodu zgodijo po drugi svetovni voj-

ni, ko se v dominantno ideologijo uveljavi »hook-up« kultura. Z vpeljavo kontracepcijske tabletke postane prokreacijska
stran seksa obvladljiva. Z masovnim vstopom mladih na univerze, medsebojnim druženjem in postopno osvoboditvijo izpod pritiska staršev in tradicije starejših generacij smo priča
pojavu »peer pressure«, kjer mladi vplivajo drug na drugega,
na svoj način življenja, družbo itd. Hook-up kultura je nastala kot oblika neformalnega druženja in spoznavanja med
prijatelji ali znanci, ki pa v veliko primerih služi kot prva faza
spoznavanja in »preizkušanja terena« za potencialen razvoj
medsebojnih čustev, razmerja ter izbor seksualnega, življenjskega ali zakonskega partnerja. Ta izbira se vzpostavlja kot
svobodna, saj ima posameznik možnost, da izbira med potencialnimi partnerji, jih postopoma spoznava in preizkuša,
po želji zavlačuje z vezanjem in predanostjo, vse v zavedanju,
da lahko izbrano »blago« po nakupu v določenem roku zamenja, če mu to ne ustreza več ali pa dobi boljšo ponudbo.
Podobno je z »dating« kulturo, predhodnico »hook-up«
logike, v kateri rituali iskanja, nudenja in sprejemanja te
intimnosti močno spominjajo na potrošniški etos. Pomislimo na dobro znan koncept »dinner and a movie« oziroma
vrsto drugih praks in storitev, preko katerih se preživlja čas,
izkazuje naklonjenost itn. Praksa oziroma ritual izkazovanja
intimnosti, rojen iz veze med ljudmi v svobodi izbire je torej
posredno vedno do neke mere poblagovljen. Korak naprej v
posledici tiranije izbire bi bila še skrajnejša in neposredna
poblagovljenost čustvene intimnosti, trenutek, ko se ta pridruži akumulaciji kapitala na trgu postindustrijskega kapitalizma kot plačljiva storitev in začne korenito spreminjati
doživljanje intimnosti v dani družbi.
Prodaja intimnosti je ena izmed storitvenih dejavnostih, ki je
obstajala že prej, se pa z vzponom postinudstrijskega kapitalističnega sistema, v katerem nad manufakturnim prevlada
storitveni sektor, še bolj razvije. Prostitucija je dobro znani
primer storitvene dejavnosti, kjer so naprodaj seksualne prakse, torej ena vrsta oblik nudenja (večinoma) fizične intime
v zameno za neko obliko plačila. Tudi druge oblike intimnosti, ki so včasih ločene, včasih soprisotne s fizičnimi, kot na
primer čustvena intimnost, niso popolnoma nova storitev.
Prodaja intimnosti je delno prisotna v renesančni tradiciji
kurtizank, s katerimi so poročeni pripadniki višjih slojev, katerih poroka je temeljila bolj na političnih, socialnih in ekonomskih determinantah, gojili intimna razmerja v zameno
za luksuzna darila. Spet bolj aktualen primer industrije intimnosti na Zahodu je fenomen najema partnerja za izbrani
socialni dogodek, kjer omenjene spremljevalke oz. spremljevalci prevzamejo vlogo strankinega intimnega partnerja. Pri
tem gre v prvi vrsti predvsem za izmenjavo finančnega za socialni kapital, vendar je potencialno prisotna tudi ekonomija
intimnosti. Vseeno pa te storitve niso masovno popularne in
nimajo tako močnega vpliva na družbene strukture, da bi začenjale ogrožati ustaljene, le posredno poblagovljene prakse
iskanja in izmenjave intimnosti. Medčloveška čustvena intimnost ima v evropski in ameriški kolektivni zavesti še vedno
močan status nedotakljive človeške izkušnje, ki izgubi svojo
vrednost z vstopom v logiko prodaje in potrošnje. To je eden
izmed razlogov za šokantni pogled Zahoda na nagel vzpon
popularnosti neposrednega vključevanje izrecno čustvene
intimnosti v storitveno dejavnost na primeru »host barov«
ter »cuddle cafejev« na Japonskem.
Poleg nekaterih obstoječih lezbičnih in transseksualnih
barov s podobno strukturo na Japonskem vedno bolj postajajo razširjeni »host-bars« za ženske in »hostess-bars«

za moške. Gre za določeno panogo zabavne industrije, kjer
izurjeni/-e hosti/hostese s svojimi strankami pijejo, se pogovarjajo in flirtajo, jim pripravljajo pijačo in včasih nastopijo
v plesnih ali pevskih točkah. Obstaja več vrst teh barov, med
najbolj razširjenimi »hostess« bari za moške so tako imenovani kyabakura klubi, (»kyabakura«, izvor besede iz »kyabare«, slo. kabaret). Omenjeni fenomen spada v tako imenovano kulturo mizu shobai, ki pomeni trgovanje z vodo, izvira
pa v japonski tradiciji javnih kopališč, povezanih s seksualno
industrijo, in čajank ter drugih organiziranih dogodkov, kjer
so gejše pripravljale pijače in zabavale izbrano družbo.
Hostese so ponavadi plačane z deležem od prodane pijače.
Večji porabniki teh storitev so podjetja, ki organizirajo barsko
izkušnjo za svoje zaposlene. Izbira hostese ali hosta je včasih
vnaprej določena s strani kluba, ta pa potem »kroži« po sobi
in ponuja svoj čas različnim strankam. V nekaterih primerih
si spremljevalko lahko stranka izbere sama, če pa določena
stranka postane stalna in si izbere stalno hosteso, jo lahko
odpelje na zmenek izven delovnega časa bara. Seks naj praviloma ne bi spadal k storitvi, čeprav so znani primeri, ko je tudi
ta storitev prisotna. Pred ustanovitvijo Kyabakura sindikata
so mediji poročali o velikem številu ilegalnega zaposlovanja
tujih delavk in številnih nepravilnosti v obliki spolnega nadlegovanja in neplačevanja delavk kyabakura industrije.
Host bari za ženske tudi postajajo vse bolj popularni in
specializirani v svoji storitvi v japonskih mestih. Ponavadi
so hosti mladi moški v zgodnjih dvajsetih letih, od katerih
se pričakuje določena šarmantnost in izurjenost v pripovedovanju zgodb, šal, v prirejanju čarovniških trikov, komičnih skečev ter v pozornem poslušanju. Veliko strank je tako
imenovanih »career women« oziroma poslovno uspešnih
in premožnejših žensk. Temu primerne so tudi visoke cene
in visoka kompetitivnost med samimi hosti in hostesami v
delovnem okolju. Tudi v host industriji je možno peljati izbranega spremljevalca na izlet, na karaoke ali na večerjo,
obstaja tudi možnost seksualnih storitev. V glavnem pa gre
za prodajo čustvene intimnosti s pozornostjo, razvedrilom in
laskanjem. Med nekaterimi strankami in hosti/hostesami poteka tudi izmenjava e-mailov in sms-ov, kar naj bi zagotovilo
večjo povezavo med njimi in vračanje stranke v bar.
»Cuddle Cafeji« so prostori z večjih številom sob, ki so
okrašene z mehkimi blazinami ter otroškimi igračami, v katerih obiskovalec za približno 80 ameriških dolarjev leži v
naročju prikupne mladenke, v pogovoru z njo pa je izpostavljen in pozvan k izkazovanju fizične – božanje, objemanje,
polaganje glave v naročje, odstranjevanje ušesnega masla –
in čustvene intime. Čustvena intimnost v obliki občutkov in
deljenja intimnih tem preko pogovora je spodbujena preko
fizične intime, atmosfere sobe, pozicije stranke v odnosu do
dekleta, njenega oblačila, itd.
Nekateri mediji omenjajo vzpon host barov ter cuddle cafejev kot vzrok za nizko število medosebnih vez v japonski
družbi, opredeljenih kot čustveno, romantično ali ljubezensko intimnih, kot tudi za nizko povprečje pogostosti seksa pri
parih. Skupaj s poročili o nizkem številu porok in nizki nataliteti, torej o splošni nepopularnosti zakonskega in družinskega življenja med mladimi, se v javnosti kot problematičen
obravnava statistični podatek, da je več kot polovica mladih
Japoncev in Japonk samskih. Vzročno-posledični odnos se sicer na prvi pogled zdi logičen in jasen, vendar pri družbenih
spremembah, ki pričajo o manjši nataliteti, manj pogostih
seksualnih praksah in manjšem številu romantičnih zvez sodeluje več kompleksnih dejavnikov, za raziskovanje katerih
bi bile potrebne bolj natančne študije. Zato lahko zatrdimo
le neko obliko korelacije med popularnostjo host barov in
temi družbenimi spremembami, ne pa vzročno-posledičnega
razmerja v katerikoli smeri. Eden izmed možnih povezovalnih faktorjev, ki host bare umesti kot vzrok za nizko število
običajnih zvez, bi tako lahko tičal v tiranije izbire, ki je značilna tako za Evropo in zda kot tudi Japonsko. Vseeno pa se
razlaga za tako popularnost storitvene industrije intimnosti
kot alternative običajnim zvezam v japonski družbi ponuja v
nekaterih specifično japonskih kulturnih potezah. Tako ima
japonska tradicija gejš izjemen vpliv na logiko host/hostess
barov, saj ta institucija temelji na umetniški izobrazbi in izurjenosti deklet, ki preko duhovitih pogovorov, recitalov poezije, glasbene nadarjenosti in posebnih miznih manir zabavajo stranke. Temelji na lepoti, ki se v kontekstu gejš izkazuje
preko posebnega ličenja, oblačenja, obnašanja in umetniških
ter intelektualnih vrlin. Tudi kurtizanke japonskega imperija
»orian« se razlikujejo od evropskih renesančnih kurtizank
po osredotočanju na umetniško-razvedrilno izurjenost, preko
katere so si mnoge pridobile slavo in spoštovanje kot umetnice tudi izven seksualne industrije.

PRESEŽNI ANTROPOCENTRIZEM
piše Domen Ograjenšek

Omenjene kategorije specifično japonskega kulturnega
izročila lahko odgovorijo na vprašanji, zakaj host bari ter cuddle cafeji nastajajo prav na Japonskem in zakaj so prav tam
tako popularni. Vseeno pa med socialnimi vzroki teh praks,
značilnih za Japonsko, posledicami odtujitve ljudi v zameno za poblagovljenje čustvene intimnosti in predpostavkami
»hook up« kulture obstaja komplementarna točka. Anskioznost, izvirajoča iz tiranije svobode pri izboru partnerja, ter
posredna poblagovljenost ritualov, povezanih z intimnostjo,
je prisotna tako v evropski in ameriški kot v japonski sodobni
družbi. Visoka kompetetivnost družbe, poplava izbire glede
vseh odločitev lastnega življenja in individualna odgovornost
za uspeh je značilnost vseh epicentrov postindustrijskega kapitalizma. Strah pred neuspehom v kariernem svetu, v nabiranju ekonomskega in socialnega kapitala, v projektu družine
je skupna značilnost, ki ohranja nevrozo sodobnosti, hkrati
pa ponuja rešitve v obliki storitvenih dejavnosti, ki direktno
zadevajo človeške intimne potrebe po sreči, zadovoljstvu,
bližini in ljubezni drugega. V storitveni industriji intimnosti
je to zadovoljstvo dostopno po neke vrste bližnjici, ki naj bi
človeka osvobajala tveganj, ki strašijo morebitno neuspešnost neke izmenjave intimnosti. Čustveni napor, prisoten
pri gradnji zaupanja do druge osebe, trud, namenjen zadovoljitvi drugega, vložen čas in ironično tudi denarni vložki za
večerje, zmenke in skupna potovanja – vse to postane z obiskovanjem host-barov ter cuddle cafejev obvladljivo v smislu
večje racionalnosti in ekonomičnosti. Kdaj, kje in kako bom
zadovoljen, ni več problem ali stvar dogovora in prilagoditve.
Posamezniku je ponujen večji občutek svobode kot tudi zožanje izbire (izbor se zoži na zaposlene v baru) in s tem lažjo
odločitev. Odločitev je dodatno tudi bolj razumsko utemeljena, saj so pravila glede tega, kaj »se dobi« za koliko denarja,
relativno jasna.
Ob zavedanju podobnosti struktur velja razmisliti, če so
v evropski in ameriški družbi tudi prisotni zadostni pogoji
za popularizacijo tovrstnega načina poblagovljena čustvene
intimnosti. Sicer se s popularno japonsko različico simulacije
razmerja s srednješolskim dekletom igre LovePlus+ ne more
popolnoma primerjati, vseeno pa je na našem trgu dostopen
primer tako imenovanega programa Siri, dostopnega preko
Apple- ios5. Siri je program, ki prepoznava in »razume« človeški glas ter njegove ukaze. Tako pomaga uporabniku pri organizaciji svojih delovnih obveznosti in komunikacije. Vseeno pa retorika reklame za Siri in specifični ženski glas samega
programa nakazujeta na malo več kot le pametni dlančnik:
»Siri. Your wish is its Command. It understands what you say.
It knows what you mean. It helps you do the things you do
every day.« Ali je Siri novi korak tehnologije na Zahodu, ki
preko nudenja storitve za olajšanje delovnih obveznosti in
organizacijskih sposobnosti ponuja tudi neke vrste fantazijo,
da imamo končno pri roki nekoga, ki nas bo brezpogojno poslušal in ljubil ter nam s tem omogočil, da obvladamo svojo
intimnost? Trenutno se oglašuje tudi »BroApp – your clever
relationship wingman«, aplikacija za iPhone, preko katerega
lahko uporabnik pošilja avtomatizirane sms-e z ljubečo vsebino svoji punci in mu tako ostane dovolj časa, da se druži s
svojimi prijatelji.
Skrajno poblagovljanje intimnosti odpira vrsto problemov
za sodobnega človeka. Ali potrošnja intimnosti človeku res
ponuja alternativo v tiraniji izbire in odpravo tesnobnosti in
ali se s tem ne pojavijo nove? Ali posameznike moti dejstvo,
da je pogoj njihovih razmerij s hostesami, hosti in cuddle dekleti, nakup? Ali zavedanje, da industrijski delavci/delavke
in računalniško proizvedene osebnosti prodajajo svojo naklonjenost, igrajo svoje zanimanje in nudijo iluzijo občutka
privlačnosti ali zaupanja, ne sproži tesnobe v lastni samopodobi? Do katere mere lahko kapitalistična proizvodnja seže v
intimne plati človeške psihe brez provokacije upora? ∞

Postaviti meje človeškemu pogledu je nehvaležna naloga.
Njeno opravljanje zadeva ob investicijo gotovosti, ki jo vlagamo v človeški pogled, da bi ohranili trdnost tega, čemur
pravimo naša stvarnost. Kaj pomeni zreti skozi oči človeka in
kako daleč seže njegov pogled? Kaj je onstran uzrtega? Vse
to so vprašanja, ob katerih se nam zatrese glas in zlomi beseda. Toda vstopamo v novo geološko dobo, dobo Anthroposa,
in naša uničujoča premoč nad okolico postopoma zahteva
svoje žrtve. Vprašanja antropocentričnega pogleda oz. njegovega preseganja so zaradi tega še kako na mestu. Nujno
je prevpraševati objestni človeški pogled kot edini urejajoči
princip svoje okolice, četudi odgovori, ki pri tem nastajajo,
stojijo na tanki meji med uspehom in neuspehom.
Odgovorom na ta vprašanja vsak trenutek preti nevarnost
slepe pege. Ta bi jih ponovno zvedla ravno na to, kar skušajo
preseči. Izogniti se tej nevarnosti tako pomeni razpreti samo
sprevračajočo naravo preseganja antropocentrizma. Skozi to
prizmo lahko gledamo na delo intermedijske umetnice in
raziskovalke Pinar Yoldas, ki s svojo prakso preigrava možnosti post-antropocentričnega pogleda. Ta članek si na podlagi
njenega dela postavlja vprašanje, kakšne so možnosti uspeha
znotraj te sprevračajoče narave. Z njim pa se obrača tako na
umetniško in raziskovalno prakso nasploh, kot tudi na njeno
najnovejšo razstavo Presežni ekosistemi.
Delo Pinar Yoldas se umešča v polje biologije, kognitivne
znanosti, informacijske tehnologije in umetnosti. Na njem
vzpostavlja nov horizont, ki ni docela znanstven. Znanstvenost namreč dopolnjuje in na neki način presega s t. i. spekulativno biologijo. Z njo je mišljeno raziskovanje življenjskih oblik, ki niso ne dejanske ne možne, so pa kljub temu
realne. Na plan prinaša določene zapostavljene ali v izkustvu zakrite teme in jim podaja status avtonomne bitnosti,
da bi se preprečilo njihov ponovni zaton v pozabo. Postavlja
nam vprašanje, kakšen bi bil začetek življenja, če bi se to začelo znotraj vsega vrveža človeške destrukcije? Spekulativna
biologija v tem kontekstu raziskuje potencialne ekosisteme,
v katerih poskuša dati besedo tistemu, kar sicer ostaja neizrekljivo. Poskuša utelesiti srž našega delovanja. Njena bitja
so tako preplet aktualne podobe živali in podtalnega smisla,
ki jih presega.
K temu bi lahko dodali tudi besede same umetnice. Ta pravi,
da so potencialne anatomije teh bitij ustvarjene za posthumane potrebe, ki jih razume kot golo intenzifikacijo obstoječih človekovih potreb. To poskuša doseči na način, da ustvarja v celoti spolne vrste bitij. Z njimi postavlja vprašanje, do
katere mere je mogoče pripeljati užitek in kaj takšen skrajni
užitek iz nas napravi? Bitja tako sestojijo iz ekscesnega ponavljanja genitalij in utelešajo čisto ženskost ali čisto moškost.
Kot primer lahko vzamemo bitji SuperMammal, ki je utelešen skupek neštetih mlečnih žlez, in MegaMale, ki je linearni sestav mnogih moških spolnih udov. Njen namen je torej
raziskati človeško telo onstran tiranije duha. V tem smislu pa
je blizu Spinozi, ki pravi: »Zares, doslej ni še nihče določil,
kaj zmore telo, se pravi, izkušnja ni doslej še nikogar poučila
o tem, kaj more telo storiti samo po zakonih narave, kolikor
se le-te opazuje le kot telesna narava, in česa ne more storiti,
če ni določeno od duha.«
Potencialne anatomije teh živali so nekakšen izraz intenzifikacije človeškega telesa nasploh. Lahko bi rekli, da skozi njih
človek postaja žival. Razpušča se v intenzivnost ali nekakšno
nevtralno telesnost, v kateri je rešena klasifikacijske moči
človeškega pogleda. Tako se zdi, da briše meje med človekom in živaljo in zapušča tla antropocentrizma. Toda uspeh
je zgolj navidezen. Problematičen je predvsem biološki pogled, ki na bitja gleda kot na potencialne anatomije. Kot je
razvidno iz navedenih primerov, so ta namreč zgolj skupek
organov. Zato si je težko predstavljati, kako lahko intenzificirano človeško telo posthumanih potreb dobi svoj izraz
ravno v telesu, ki je prepredeno z biološkim, medicinskim
in s tem tudi človeškim pogledom. Takšen pristop je ravno
nasproten Deleuzovem konceptu »telesa brez organov«, ki je
kot gola intenzivnost povsem rešena anatomskega pogleda.
Problematičnost pa je toliko večja, kolikor je organska shema
»posthumanih« potreb tudi v celoti zapopadena skozi binarni odnos moški–ženska. Potencialne anatomije tako ostajajo
prepredene z urejajočim principom rod/vrsta in binarizmi,
ki te na videz postantropocentrične potencialnosti ponovno
podvržejo moči antropocentričnega pogleda. Človek in žival
ostaneta ločena. Še več: slednja, oropana vse nasebnosti, obstoji zgolj na mestu, ki ji ga pripisuje človek.

Vpogled v umetniško in raziskovalno prakso Pinar Yoldas
razkriva posamezne spodrsljaje, ki se pogosto pripetijo poskusom preseganja antropocentrizma. Tako je dvom v takšno
preseganje gotovo na mestu. Toda kako je z njeno najnovejšo
razstavo? Intermedijska inštalacija Presežni ekosistemi, ki je
bila od 12. februarja do 28. februarja na ogled v projektnem
prostoru Aksioma, se vpisuje v omenjeno tematiko in s tem
podeduje tudi vse njene težave. Vendar kakor naznanja že
sam naslov, tokratna inštalacija seže nekoliko dlje. Umetnica ponovno upodablja potencialna bitja, ki pa niso več zgolj
izraz intenzificiranih človekovih potreb. Tokrat so bitja na
sebi. Razvijajo se znotraj plastične pušče Tihega oceana, kjer
plava pet tisoč kvadratnih metrov obsežen pas plastičnih
delcev. Umetnica s tem vzpostavlja pre-ustvarjen ekosistem
z imenom »plastisfera«. Uspeh v takšnem okolju pa je zagotovljen zgolj s prilagojenim organskim sistemom, zaradi
česar so bitja v njem opremljena z različnimi organi, kot sta
Stomaximus plasto-jedni prebavni organ in e-plastoceptor
plasto-senzorični organ.
Bitja »plastosfere« ostajajo v odnosu s človekom zgolj preko njegovih posledic. Tukaj je mogoče videti premik, ki ločuje dotično intermedijsko inštalacijo od predhodnega dela
umetnice. Razvijajo se znotraj človeškega, s čimer je mišljeno
predvsem to, kar je bistveno aficirano s strani človeka, tako
da si brez njega tega ne moremo predstavljati. S tem, ko človek pre-ustvari celotni ekosistem, postane bistvo tega okolja.
Potencialna bitja so tako postavljena povsem znotraj polja
posledic človekovega delovanja. A tokrat v njem tudi v polni
meri avtonomna. Človek več ne postaja žival, temveč žival
postaja človek, oz. natančneje, tisto človeško.
Bitja ostajajo predstavljena skozi prizmo biološke perspektive, ki je podrejena urejajočemu principu rod/vrsta, vendar se
skoznjo osamosvojijo ali pre-ustvarijo. Postanejo avtonomna
bitja znotraj samega antropocentričnega pogleda. Človeku
zunanje si je tako našlo dom v človeškem samem. Toda ne v
smislu vsiljivca ali parazita, ki bi ga človeško poskušalo izločiti. Je v polni meri imanentni del človeškega. Antropocentrizem torej ostaja, toda center ni več en in celovit. Razprši se
skozi potencialna bitja, ki kljub svoji nedejanskosti puščajo
odprto zev v bistvu človeka. Tako lahko rečemo, da antropocentrizem implodira v presežni antropocentrizem.
Po vsem tem postane razvidno, da ostajamo ujeti v pogledu,
ki je človeški. Nikakor se ni mogoče povzpeti do neke nevtralne perspektive, kjer bi se lahko ognili poneverbi uzrtega.
Toda kljub tej neizhodni poziciji, kakor s svojim delom opozarja Pinar Yoldas, nismo enostavno in dovršeno bistvo, imenovano Človek, temveč bitja, prepojena z raznolikimi okoliši
tujega, neznanega in potencialnega. ∞
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In vendar se še vedno sprašujemo, od kod maPost-človeška performativnost materije
terija, kaj je zgodovina, kakšen smisel ima popiše Katja Čičigoj
jem človeka in kako pride do mišljenja ... Kaj
stopi na mesto »istih starih antropocentričnih
pravljic«, ko skušamo misliti zgornje pojme?
1. metafizika/praktična filozofija
Citat citata:
Je post-antropocentrična ontologija mogoča?
»Primarne ontološke enote niso ‘stvari’ ampak fenomeni (10)–
dinamične topološke rekonfiguracije/zavozlanosti/relacionPoskus mišljenja post-človeškega in/ali poskus
»Kje smo dobili nenavadno idejo, da je
alnosti/(re)artikulacije. In primarne semantične enote niso
post-človeškega mišljenja, ki se je razmahnil v
ampak materialno-diskurzivne prakse, prek katerih
narava – v nasprotju s kulturo – nezgodo- ‘besede’,
so meje šele konstituirane. Ta dinamizem je delovanje. Delodoločenih vejah sodobne teorije znanosti, kulvanje(18) (‘agency4’) ni atribut ampak proces nenehne rekonvinska in večna? Preveč smo pod vtisom
ture in spola, lahko razumemo kot poskus konfiguracije sveta. Na podlagi tovrstne performativne metafizike
predlagam post-človeško(4) refiguracijo narave materialnosti
lastne inteligentnosti in samo-zavedanja
strukcije nečesa, kar bi stopilo na mesto »istih
in diskurzivnosti (14) ter relacije med njima ter post-človeško
starih antropocentričnih pravljic« v filozofiji.
razumevanje performativnosti (3).«
... Moramo prenehati s pripovedovanjem
Drugače, če topos »post-človeškega« vzamevselej istih starih antropocentričnih pravljic 2. reprezentacija
»Ideja, da bitja obstajajo kot posamezniki z inherentnimi lastmo zares – in ne kot zgolj teoretsko modno
za lahko noč.«
nostmi, ki predhajajo njihovim reprezentacijam, je metafizična
muho, ki jezdi na valu evforične apropriacije
predpostavka, ki utemeljuje vero v politične, lingvistične in
(Steven Shaviro, 1997 v Karen Barad: Po- epistemološke (6) oblike reprezentacionalizma. To je vera v
znanstveno-tehnoloških inovacij – lahko uviontološko (6) ločenost med reprezentacijami in tem, kar naj bi
dimo njegove nemara produktivne posledice
sthumanist Performativity: Towards an
reprezentirale. /.../ Reprezentacije imajo funkcijo mediacije med
obstoječimi entitetami. Ta ontološka zareza proizveza filozofijo, ne da bi s tem odpravili zagate
Understanding of how Matter comes to neodvisno
de vprašanja o adekvatnosti reprezentacij. Npr., ali znanstveno
in paradokse, ki tovrstni poskus zaznamujejo.
spoznanje ustrezno reprezentira neodvisno obstoječo realMatter)
nost? Ali jezik ustrezno reprezentira svojega referenta? Ali dan
Kopernik-Darwin-Freud, seveda, gotovo pa tudi
politični predstavnik, pravnik ali del zakonika
ustrezno reprezentira interese vpletenih? /.../«1
vsaj še Spinoza, Nietzsche, Marx ter dober
Ali Pač: Kaj v tem kontekstu
pomeni performativnost? Iz
del strukturalizma in poststrukturalizma:
3. performativnost
1 Metafizika je praktična filozofija:
konteksta in medteksta je neonto-epistemologija je vselej tudi že neka etika in
»Performativno razumevanje diskurzivnih(14) praks zamaje reprezentacijsko vero v kako razbrati, da je poudarek
gibanje mišljenja, ki krha avtonomijo in
politika. Ne gre le zato, da je specifično razumevanje
moč besed, da reprezentirajo predobstoječe stvari./.../ V ironičnem nasprotju z nera- na izvajanju, ampak a gre za
suverenost človeškega subjekta, ki poneetičnih in političnih vprašanj, oz. njihova formulacizumevanjem, ki enači performativnost z obliko jezikovnega monizma, ki ima jezik ekvivokacijo ali nek poseben
ja, odvisna od specifične onto-epistemologije, tj. od
modus
izvajanja?
za tisto, kar tvori realnost, je performativnost dejansko nasprotovanje nereflektiranim
kod skuša misel misliti onkraj zavestne,
tega, kako razumemo proces razumevanja in postanavadam mišljenja, ki jeziku in drugim oblikam reprezentacije pripisujejo več oblasti
janja sveta (vprašanja reprezentacijske epistemolointencionalne človekove dejavnosti, delonad določanjem naše ontologije (6), kot bi bilo potrebno. Premik k performativnim algije prinašajo vprašanja reprezentacijske politike;
ternativam reprezentacionalizmu obrne pozornost od vprašanja adekvatnosti med opisi in realnostjo
vanje pa onkraj subjektove intencionalne voliperformativna onto-epistemologija terja drugačna
(npr. ali ustrezno zrcalijo naravo ali kulturo?) k vprašanju praks/dejanj/akcij. Ta pristop tudi pripelje
politična vprašanja). Če izhajamo iz ontologije locije, oboje torej kot konstituirano tudi s silami,
v ospredje vprašanja ontologije, materialnosti (14) in delovanja (18). Sama predlagam specifično postčenih entitet/stvari/individuumov, njihovega avto-človeško razumevanje performativnosti, ki vključuje pomembne materialne, diskurzivne, družbene
nomnega delovanja in zgolj naknadnih interakcij
ki presegajo človekovo subjektivnost, ima dolin znanstvene, človeške in nečloveške, naravne in kulturne dejavnike. Post-človeško razumevanje
in epistemologije spoznavanja iz distance, pridemo
postavi pod vprašaj danost kategorij ‘človeškega’ in ‘nečloveškega’ (4) in proučuje prakse, prek katerih
go genealogijo, v luči katere se topos post-člodo drugačnih političnih vprašanj in odgovorov kot
so
te
diferencialne
meje
stabilizirane
in
destabilizirane.«2
izhajajoč iz relacijske performativne ontologije ali
veškega lahko izkaže za eno njenih sodobnih
epistemologije »dejavnega realizma«, ki dejavnost
4. človeško/nečloveško
(delovanje) in odgovornost razume kot kompleksno
dogoditev. Slednji privzema različne oblike in
»Post-človeško razumevanje prevprašuje danost diferencialnih kategorij ‘človeškega’ in ‘nečloveškega’,
mrežo dinamičnih relacij v procesu vsakokratnih (re)
gibanja in izhaja iz različnih kontekstov, od
s tem, ko vzame pod drobnogled prakse, prek katerih so te diferencialne meje stabilizirane in destabilikonfiguracij, ki nikoli niso odvisne od zgolj ene entitete/posameznika ali naknadnih interakcij med njizirane. Delo Donne Haraway – od primatov prek kiborgov do ‘tovariških vrst’ – meri prav na to. /.../ Če je
bolj klasično filozofskih (Reza Negarestani,
mi. A ta oblika onto-epistemologije je vselej že prakreferent besede ‘človek’ fenomen (10) in ne neodvisna entiteta z inherentnimi lastnostmi, temveč so to biQuentin Meillassoux, Ray Brassier in »spekutična filozofija še v drugem pomenu: relacionalna
tja v njihovem diferencialnem postajanju, določene materialne (re)konfiguracije sveta s spremenljivimi
ontologija je dejavna epistemologija in je obenem
mejami in lastnostmi, ki se stabilizirajo in destabilizirajo skupaj s specifičnimi materialnimi spremembalativni realizmi«), prek izrecno deleuzeovskih
v svoji performativnosti tudi neke vrste etika in polimi tega, kaj pomeni biti človek, potem razumevanje diskurzivnosti (14) ne more temeljiti na inherentnem
tika in obratno: spoznavanje sveta je vselej zvezano
(Brian Massumi, Manuel De Landa in drugi
razlikovanju med človeškim in nečloveškim. Nasprotno: postčloveško razumevanje diskurzivnih praks
z njegovim diferencialnim postajanjem. In četudi
ne fiksira meja med ‘človeškim’ in ‘nečloveškim’, še preden bi začeli z analizo, ampak ravno omogoča
»novi materializmi«), do sodobnih femininiti nad spoznanjem niti nad delovanjem človeški
(nedvomno terja) genealoško analizo diskurzivnega vznika ‘človeka’. ‘Človeška’ telesa in ‘človeški susubjekti nimajo absolutnega zunanjega pregleda in
bjekti’ ne predobstajajo kot taki; pa tudi niso zgolj končni produkti. ‘Ljudje’ niso niti čisti vzrok niti čisti
stičnih (materialističnih) epistemologij, okoli
kontrole, v kolikor so sami nedvomno del tega neučinek, temveč del sveta v njegovem odprtem procesu postajanja. ‘Človeška’ telesa (5) niso inherentno
nehnega procesa, so prav v toliko, kolikor so nepokaterih se bo gibal pričujoči zapis. Z gibanjem
drugačna od ‘nečloveških’. Kar tvori ‘človeka’ (in ‘ne-človeka’), ni fiksna ali preddana entiteta, a tudi ne
sredno vpleteni, tudi sami vselej so-odgovorni za njesvobodno lebdeča idealnost. /.../ Kar se dogaja, niso neki slabo določeni procesi, prek katerih bi človeško
misli, ki skuša preseči postmoderni relativizem
govo postajanje, ki je njegovo spoznavanje. Ali kot bi
utemeljene
lingivistične
prakse
(materialno
podprte
na
nedoločen
način)
proizvajale
substancialna
tedejala Barad: »Objektivnost pomeni biti odgovorni
in konstruktivizem – v kolikor je slednji močno
lesa/telesne substance; gre za materialno dinamiko intra-aktivnosti: materialni aparati (13) producirajo
za sledove, ki jih puščamo na telesih (9), (19).«
materialne fenomene s specifičnimi kavzalnimi (18) intra-akcijami, v katerih je ‘materialno’ vselej že tudi
zaznamoval «vojno znanosti« (»science wars«)
materialno-diskurzivno – to pomeni imeti pomen (7) (‘to matter3’).«
oz. problematizacijo naravoslovja kot »zgolj«

kulturno-zgodovinsko relativnega diskurza –,
skušajo določene sodobne feministične (onto)
epistemologije ponovno vzeti naravoslovne
znanosti v resen precep (Donna Haraway, Elisabeth Grosz, Vicky Kirby, Karen Barad idr.).
To ima praktične posledice za filozofijo samo,
6. onto-epistemologija
za reformulacijo njenih temeljnih pojmov, za
»Ta trajajoči tok dejavnosti/delovanja (18) (‘agency4’) prek katere ‘del’ sveta (12) naredi sebe diferencialno intelegibilnega (spoznatnega ali razumljivega) drugemu ‘delu’ sveta in prek katerega so stabilizirane in destabilizirane lokalne vzročne (18) strukture, meje in lastnosti, se ne dogodi v
razumevanje, kaj ti sami pojmi so; obenem pa,
prostoru in času, ampak v tvorbi prostora in časa samega. Svet je nenehno odprt proces
pomenjenja/materializacije (‘mattering3’), prek katerega samo ‘pomenjenje/materializačetudi se pogosto vrti okoli oncija (‘mattering3’)’ dobi pomen (7) in obliko v realizaciji različnih dejavnostnih možnosti. 2 Razumevanje performativnosti pri Butler se, kot pravi Barad, skuša izogniti naivnemu lingtoloških in epistemoloških vpravističnemu monizmu in konstruktivizmu z odpiranjem vprašanja materializacije človeških teles
Prostorskost in časovnost vznikneta v tej procesualni zgodovinskosti. /.../
(in ne zgolj – kot po nekaterih interpretacijah – performativne konstrukcije družbene (spolne)
Ne pridemo do spoznanja, ker bi svet motrili od zunaj; spoznavamo zato, ker smo od
šanj, izrecno praktično-filozofske,
identitete z jezikovnimi iteracijami). Pa vendar, kot opozarja Barad, ostaja fokus teorije persveta. Smo del sveta v njegovem diferencialnem postajanju. Ločitev epistemologije od
formativnosti pri Judith Butler zgolj konstitucija človeških teles oz. njihovih zunanjih meja, s
ontologije je odmev tipa metafizike, ki predpostavlja inherentno razliko med človeškim čemer sploh ne odpre mišljenja materializacije, kavzalnosti in performativnosti tudi ne-človeški tj. politično-etične posledice, ali
in nečloveškim (4), subjektom in objektom (11), mislijo in telesom (5), materijo in diskurzom materiji. Prav na to pa meri »postčloveška performativnost« Karen Barad: na vprašanje, kako točneje: z reformulacijo samega
(14). Onto-epistemo-logija – tj. veda o praksah spoznanja in bivanja – je morda boljši so entitete/telesa/koncepti materializirane v onto-epistemološkiih, diskurzivnih in materialnih
razumevanja epistemologije in
način mišljenja o načinih razumevanja pomenjenja/materializacije (‘come to matter3’) praksah in aparatih; kako ima materija, tako kot spoznanje, lastno performativno kavzalnost.
specifičnih intra-akcij.«
ontologije kot tudi njune konkretne vsebine pokaže na neločlji7. pomen
»Pomen ni ideelen (‘ideational’) ampak je to specifična materialna (14) (re)konfiguracija sveta (12) in semantična nedoločljivost, tako kot ontološka
vost onto-epistemologije od etike in politike.
nedoločljivost je zgolj lokalno rešljiva prek specifičnih intra-akcij. /.../ Pomen ni lastnost posameznih besed ali skupin besed, ampak je trajajoča
izvedba (3) (‘performance2’) sveta v njegovi diferencialni intelegibilnosti. V procesu njegove vzročne intra-aktivnosti, ‘del’ sveta dobi določene meje
To je seveda posledica specifične reformulacije
in lastnosti, medtem ko postaja intelegibilen drugemu ‘delu’ sveta. Diskurzivne prakse so prakse omejevanja brez cilja, v trajajoči dinamiki dejavne
razumevanja odnosa med mislijo in materijo,
(18) intra-aktivnosti (‘agential intra-action4’).«
naravo in kulturo, subjektom in objektom, člo3»to matter«: Semantično in ontološko ne(do)ločljivost
8. koncept
onto-epistemologije, materije in diskurza, razumevanja in
vekom in svetom, ki ne deluje toliko na način
»Sledeč Bohru, teoretski koncepti (denimo ‘pozicija’ ali ‘gibalna količina’) niso ideelni (‘ideational’),
bivanja, ki zaznamuje »performativno metafiziko«/»dejavni
temveč so specifične fizične/telesne (‘physical’) ureditve. Denimo pojma ‘pozicije’ ne moremo razumeti
enostavnega ukinjanja klasičnih antropocenrealizem«, izvaja Karen Barad na sami ravni performativne
kot dobro-definiranega abstraktnega koncepta, a tudi ne kot zgolj inherentnega atributa neodvisno
prakse pisanja, ko dejavno reformulira in uporablja semantričnih dihotomij v filozofiji z enostavno imploobstoječih objektov. ‘Pozicija’ ima smisel zgolj, ko uporabimo aparat (13) s fiksiranimi deli (denimo
tična dvoumja (nedoločljivosti) angleškega jezika, da bi
ko
pritrdimo
ravnilo
na
fiksno
mizo
v
laboratoriju
in
s
tem
vzpostavimo
fiksen
referencialni
okvir
za
pokazala na njihov spoj z ontološkimi dvoumji (fenomezijo njihove razlike (ali celo z njeno sintetično,
določitev ‘pozicije’). Nadalje, vsaka meritev ‘pozicije’ z uporabo tega aparata ne more biti pripisana
nologija-hermenevtika-dekonstrukcija, a z izrazito izventj. dialektično razrešitvijo), pa tudi ne na način
nekemu abstraktnemu neodvisno obstoječemu ‘objektu’ (11) temveč je to lastnost fenomena (10) –
-jezikovnimi, onkraj-subjektnimi, tj. ontološkimi, pa tudi
neločljivosti ‘opazovanega objekta’ in ‘dejavnikov opazovanja’ (‘agencies of observation’).«
etično-političnimi implikacijami, torej onkraj vsakršnega
preenostavne predpostavke o zgolj-diskurzivni
jezikovnega monizma ali kulturnega konstruktivizma; fenomen (10) kot apriorna nedoločljivost med spoznavajočo in
9. objektivnost
konstrukciji tovrstnih dihotomij (»naravno«
spoznano instanco, obenem pa tisto, kar v »dejavnem rezu«
»’Spoznavajoči’ ni v odnosu absolutne zunanjosti do sveta (12) narave, ki ga spoznava – tovrstna
kot vselej diskurzivno-oblastna funkcija norrazloči ti instanci v »del« sveta, ki sebe naredi intelegibilnezunanja točka opazovanja ne obstaja. Pogoj možnosti objektivnosti ni absolutna zunanjost, ampak
ga drugemu, tako nikakor ni zgolj jezikovna entiteta ali kodejavna ločljivost (‘agential separability’) – tj. zunanjost znotraj fenomena (10). ‘Mi’ nismo zunanji
malizacije, kot bi dejal Barthes). Nasprotno,
relat subjektove intencionalnosti; obratno, subjektova intenopazovalci sveta. Tudi ne zasedamo zgolj določenih pozicij v svetu; mi smo del sveta v njegovi trajacionalnost je šele a posteriori razločena od objekta spoznanja
topos post-človeškega je gibanje kompleksifijoči intra-aktivnosti. To je smisel vztrajanja Nilsa Bohra pri dejstvu, da mora epistemologija (6), ki jo
znotraj fenomena samega).
privzamemo, vzeti v zakup dejstvo, da smo del sveta, ki ga skušamo razumeti. /.../ Rekonceptualizakacije na polju filozofije, ki je obenem seveda
»To matter« v vseh svojih izpeljankah (»come to matter«,
cija materialnosti (14), ki jo ponujam, omogoča, da vzamemo empirični svet ponovno zares, a tokrat z
»mattering« ipd.) preigrava dvoumje med ustaljeno frazo biti
nedvomno kompleksno gibanje, ne brez inherazumevanjem, da je objektivni referent opazovanja fenomen, ne pa domnevna ‘neposredna danost’
pomemben, imeti pomen in dobesednim pomenom »priti k
sveta.
/.../
Ali
ta
proces
razumemo
kot
‘meritev’
ali
pa
kot
del
sveta,
ki
sebe
napravi
intelegibilnega
materiji«/biti materializiran: imeti materijo je obenem dobiti
rentnih paradoksov. Ali razmestitev antropodrugemu delu sveta v nenehnem gibanju lastne diferencirajoče inteligibilizacije in materializacije,
pomen (postati intelegibilen) in biti pomemben v smislu poje stvar preference. V vsakem primeru je pomembno dejstvo, da vzročne intra-akcije puščajo sledi na
centrizma ne poteka naposled ponekod prav
menljivega in materialnega doprinosa k onto-epistemološki
telesih
(5).
Objektivnost
pomeni
biti
odgovoren
(19)
za
sledove,
ki
jih
puščamo
na
telesih.«
spremembi danosti. Semantična in ontološka nedoločljivost
na način antropomorfizacije ne-človeškega,
je tako razrešljiva zgolj lokalno, z dejavnimi rezi, tj. perfor10. fenomen
mativnimi iteracijami rabe določenega pojma/materializacije
torej pripisovanja klasično razumljenih člo»Sledeč Bohru, osnovna epistemološka enota niso neodvisni objekti (11) z inherentnimi mejami in
njegovega pomena, medtem ko Barad sama pogosto vztraja
veških oz. subjektnih atributov, kot so dev ohranjanju napetosti te nedoločljivosti (kar lahko tudi ralastnostmi, ampak fenomeni. Fenomeni ne označujejo zgolj epistemološke (6) neločljivosti ‘opazozumemo kot specifično performativno jezikovno-materialno
valca’ in ‘opazovanega’; fenomeni so ontološka (6) neločljivost ‘delov’ v dejavni intra-akciji (‘agentially
javnost, misel, volja ali želja, ne-človeškemu
izvedbo, ki poprej enoznačno rabljene pojme vpotegne nazaj
intra-acting4’). Tj., fenomeni so ontološko primitivne relacije – relacije brez predobstoječih relat. /.../
in ne-subjektnemu, denimo materiji? Četudi
k njihovi semantični metastabilnosti, da pokaže na ontološko
Prek specifičnih dejavnih intra-akcij postanejo meje in lastnosti ‘delov’ fenomena določene, določemetastabilnost fenomenov, katerih del so (in ne na katere
ni utelešeni koncepti pa dobijo pomen (7). /.../
je to dejansko posledica kompleksne narave
referirajo!), ali drugače, na performativno naravo onto-episteFenomeni so proizvedeni prek dejavnih intra-akcij mnoštva aparatov (13) telesne produkcije. Demologije, ki v procesu razumevanja sveta doprinaša k njegoonto-epistemologije post-človeškega (ali postjavne intra-akcije so specifične vzročne materialne izvedbe, ki lahko ali ne vključujejo ‘človeka’.
vemu postajanju (in obratno). Pri tem ni naključje, da ima »to
Nedvomno šele prek teh praks vzniknejo diferencialne meje med ‘človeškim’ in ‘nečloveškim’ (4),
-človeške onto-epistemologije), pa je obenem
matter« ravno glagolsko obliko: dobiti pomen/materializirati
se/postati pomembno je ravno dejavni in performativni (3)
tovrstni očitek nemara tudi preenostaven, saj
onto-epistemološki (in obenem etično-politični (19)) proces
in ne lastnost predobstoječih entitet.
post-človeško, kot bomo videli, kompleksifici-

5. telo: narava/zgodovina
»V kolikšni meri ima materija (14) teles lastno zgodovinskost? So družbene sile edine podvržene premenam? Ali niso biološke sile v nekem smislu
vselej že zgodovinske? Ali lahko rečemo, da so na nek pomemben način zgodovisnke sile vselej že biološke? /.../ Kako razumeti ne zgolj, kako
so konstituirane meje človeških teles prek psihičnih procesov, ampak tudi kako sami atomi, ki tvorijo biološka telesa, dobijo pomen (7) (‘come to
matter3’) in kako, bolj splošno, materija postane občutena/proizvede izkustvo sebe same? /.../ Vsa telesa, ne le ‘človeška’, dobijo pomen/se materializirajo (‘come to matter3’)prek iterativne intra-aktivnosti sveta – prek njegove performativnosti (3). To ne velja le za površino ali meje telesa,
ampak tudi za telo v celovitosti njegove fizikalnosti, vključno z ‘atomi’ njegovega bitja. Telesa niso objekti z inherentnimi mejami in lastnostmi; so
materialno-diskurzivni fenomeni (10).«
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ra samo pojmovanje tega, kaj je subjektno ali
4 »agency«, »agential«, »agent«: dejavnost, ‘kulturo’ in ‘naravo’ ‘družbenim’ in ‘znanstvenim’. Fenomeni konstituirajo realnost. Realnosti ne tvorijo
subjektivno, kaj človeško in kaj ne-človeško.
delovanje ni nikakršen atribut (človeških) sustvari-na-sebi ali stvari-za-fenomeni, temveč ‘stvari’-v-fenomenih. /.../
Da bi natančneje razumeli to gibanje kompleksibjektov, ni predobstoječa metafizična lastnost
Fenomen je dinamična relacionalnost (17), ki je lokalno določena v svoji materiji(14) in pomenu (7)
sveta. Mnoštvo rab pridevnika »dejavni«
kot medsebojno določajoča se (znotraj določenega fenomena) prek specifičnih vzročnih (18) intra-akcij.
fikacije, v nadaljevanju sledi prerez reformulacije
(»agential«) – denimo »dejavni realizem«,
Izven posameznih dejavnih intra-akcij, so ‘besede’ in ‘stvari’ nedoločene.«
»dejavni rez«, »dejavne intra-akcije« ipd. –
nekaj temeljnih filozofskih pojmov in klasičnih
služi prav diskurzivni materializaciji dejavnosti
11. subjekt/objekt
konceptualnih dvojic v delu feministične filokot aktivnosti materije in diskurza, človeškega
»Specifična intra-akcija (ki jo tvori specifična materialna konfiguracija ‘aparatov (13) opazovanja’) izvein nečloveškega. Tovrstna post-človeška perzofinje znanosti Karen Barad. Epistemološka,
de dejavni rez (‘agential cut4’) (v nasprotju s Descartesovim rezom – inherentno ločitvijo – med subjekformativna metafizika/dejavni realizem (oboje
tom in objektom), ki šele proizvede učinek razločitve med ‘subjektom’ in ‘objektom’. Tj., dejavni rez
označuje onto-epistemologijo, ki predpostavlja
politična in etična vprašanja, ki jih je načela
izvede lokalno razrešitev inherentne ontološke (6) nedoločljivosti znotraj fenomena(10) samega.«
aktivno ontološko naravo spoznanja in episteHaraway na prerezu med biologijo, filozofijo
mološko naravo delovanja) ima pomenljive
12. svet
praktične implikacije: človek ni več razumljen
in feministično teorijo, poglobi Barad na polju
»Svet je intra-aktivnost v svoji diferencialni materializaciji/pomenjenju (‘mattering ’). Prek specifičnih
kot edini dejavnik (»agent«) spoznanja in deintra-akcij je izveden (‘performed2’) diferencialni občutek biti v nenehnem toku dejavnosti (‘agency4’).
(kvantne) fizike (ki je njena izvorna disciplina),
lovanja, temveč je tovrstna aktivna vloga razteTj., prek specifičnih intra-akcij fenomeni (10) dobijo pomen/materialnost (14) (‘come to matter1’) – v obeh
gnjena na celotni materialno-diskurzivni splet
s čimer jih tudi tesneje zveže z ontologijo. Harapomenih besede. Svet je dinamični proces intra-aktivnosti v nenehni rekonfiguraciji lokalno določenih
svetnih fenomenov; obenem pa ta razmestitev
vzročnih (18) struktur z določenimi mejami, lastnostmi, pomeni (7) in vzorci sledi na telesih (5).«
suverenosti, avtonomije in aktivnosti človeškeway v svojem spisu Situirane vednosti (»Situated
ga subjekta (dolgoletni program feminističnih
Knowledges«) v zgodnjih 90-ih postavi maniin postkolonialnih kritičnih teorij zahodnega
13. aparat (dispozitiv)
5Razumevanje aparata/dispozitiva, ki ga ponuja »difrakcijsko« braliberalnega in patriarhalnega modela subjek»Aparati niso statične ureditve v svetu, am- nje Foucaulta in Nilsa Bohra, kot ga izvaja Karen Barad, korenini v
festativno epistemološko in obenem politično
tivnosti, ki je podlaga glavnemu toku zahodne,
pak dinamične (re)konfiguracije sveta (12), njeni izrecni nameri povrniti materialnosti njen pomen oz. pokazatako analitične kot kontinentnalne filozofije),
zahtevo po »novi feministični objektivnosti,« tj.
določene dejavne (‘agential2’) prakse/intra- ti, kako je materija obenem upomenjena in materializirana (»how
ne pomeni tudi že predaje determinizmu ali za-akcije/izvedbe, prek katerih so izvedene matter comes to matter«). Četudi Foucault sicer poudarja materialne
zahtevo po ponovnem premisleku materialnosti
nikanje vsakršne odgovornosti za stanje sveta.
izključujoče meje. /.../ Aparati so specifične (telesne) konsekvence diskurzivnih praks, pa, tako Barad, ne razloži
Obratno: odgovornost za delovanje (ki je obematerialne prakse, prek katerih je lokalna narave odnosa med obema, hkrati pa se zdi, da implicira enosmerno
in »naravnega sveta«, njegove genealogije kot
nem spoznanje) (9) je zgolj raztegnjena in razusemantična in ontološka (6) določenost vzročnost: diskurz naddoloča in oblikuje materialnost teles in njimljena v vsej svoji kompleksni intra-aktivnosti.
tudi aktivne vloge v konstituciji (seksualiziranih)
intra-aktivno izvedena (‘performed2’). Tj., hovih praks (kar v skrajni konsekvenci izide v naivno razumevanje
performativnosti
kot
oblike
jezikovnega
monizma
in
subjektovega
aparati so izključujoče prakse pomenjenja/
subjektov, ki bi presegala tako postmoderni relamaterializacije (14) (‘mattering3’), prek katerih se vzpostavlja intelegibilnost in materi- voluntarizma2). Bohrovo razumevanje (merilnih) aparatov kot detivizem oz. »jezikovni monizem« dekonstrukcije
alnost. Aparati so materialne (re)konfiguracije/diskurzivne prakse, ki proizvajajo ma- lov fenomena, ki ga »proučujejo«, ki z »dejavno zarezo« (»agential
cut2«)šele
(performativno,
kot
bi
terialne fenomene (10) v njihovem diskurzivnem diferencialnem postajanju. /.../ In tudi
(»vse je tekst«), kot tudi naivni pozitivizem/
dejala Barad) izvedejo materialAli Pač: Ali je bit vedno samo občutena?
aparati sami so fenomeni.5«
no in diskurzivno ločitev poprej
Lady Rainicorn: Hm, mislim da bi Barad
empiricizem/objektivizem prevladujočega
onto-epistemološko neločljivih
dejala ja, ampak ne nujno s strani človeških
14. materialnost/ diskurzivnost
samorazumevanja naravoslovnih znanosti.
entitet opazovalca in opazovasubjektov. Torej v skladu z njeno empiristično»Dejavna razločljivost (‘agential separability4’) je stvar zunanjosti znotraj (materialnonega, aparata in proučenega po-fenomenološko naravnanostjo, torej spojem
Kako govoriti o svetu iz vselej določene,
-diskurzivnih) fenomenov (10). Zato niti materialnost niti diskurzivnost nimata priori- java (oz. koncepta), tako dopol- onto-epistemologije, je vsa materija občutena
tete. Ni nikakršne geometrične relacije absolutne zunanjosti med ‘vzročnimi aparati’ njuje »vrzeli« v Foucaultovem (je materializirana/dobi pomen); kar pomeni,
parcialne oz. singularne, spolno-rasno-ra(13) in ‘telesnimi (5) učinki’, pa tudi ne gre idealistično enačiti obeh; nasprotno, gre za razumevanju. Pa vendar ostaja v da ima določene učinke, da povzroča sprememnenehno topološko dinamiko, ki mnogokratno ovija/guba prostorčas sam vase, kar je razumevanju delovanja aparatov be v svetu (diferencialna bit), tj. dobi pomen
zredno-itn-zaznamovane in »interesirane«
posledica dejstva, da so aparati telesne produkcije (ki so tudi sami fenomeni), (tudi) in materialno-diskurzivnega so- (»comes to matter«) – a kot rečeno, to nikakor
pozicije, obenem pa še vedno prav – govoridel fenomenov, ki jih proizvajajo. Materija igra aktivno, nedvomno dejavno (‘agential4’) povzročanja še vedno vprašanje ne predpostavlja kakega subjektivizma ali
vlogo v lastni iterativni materializaciji. /.../
prehoda od kvantnofizikalne
idealizma (po katerem bi cel svet bil zgolj v
ti (in ne o jezikovnih konstrukcijah ali suPrakse proizvajanja meja, tj. diskurzivne prakse so v polnosti implicirane v dinamiki ravni na družbeno raven, ne da človeški zaznavi) – »občutena« je torej prav
bjektivnih projekcijah)? Kakšen dostop ima
intra-aktivnosti, prek katere fenomeni dobijo pomen/materijo (17) (‘come to matter3’). Z bi zapustili mišljenje dejavne tako postčloveška oznaka.
vloge
materialnosti.
Barad
v
svoji
drugimi besedami, materialnost je diskurzivna (tj. materialni fenomeni so neločljivi od
torej govor do ne-človeškega, če pa je govor
aparatov telesne produkcije; materija vznika iz in vključuje kot del lastne biti nenehno knjigi Meeting the Universe Halfeminentno človeška praksa? Z »difrakcijskim
rekonfiguracijo meja), tako kot so diskurzivne prakse vselej že materialne (tj., so mate- way sicer ponuja odličen primer: ultrazvočno tehnologijo kot dispozitiv
subjektivacije
zarodkov
pred
porodom.
Kot
pravi
Barad,
je
bil
pred
rialne (re)konfiguracije sveta (12)). /.../ Odnos med materijo in diskurzom je odnos medbranjem« (v nasprotju z refrakcijo ali odbojem
sebojnega povzročanja. Ni mogoče artikulirati enega brez drugega in eno brez drugega iznajdbo ultrazvočne tehnologije zarodek pred rojstvom dojeman kot
neločljiv od matere; po iznajdbi ultrazvoka in vizualizacije zarodka pa
oz. zrcaljenjem po principu korespondence
nikoli ni artikulirano; pomen in materija sta medsebojno artikulirana. Niti diskurzivne
le-ta postane etični, pravni, politični subjekt,
prakse niti materialni fenomeni niso ontološko ali epistemološko (6) primarni /.../
Ali Pač: Glede na ostale se mi
dobi atribute živega bitja in človeka: matere
je difrakcija pojav, kjer pride do interferenc
Materialno-diskurzivne prakse so specifične iterativne izvedbe – dejavne intra-akzdi, da tale malo obvisi v zraku,
so pogosto reducirane na »materinsko okocije, prek katerih je materija diferencialno zapopadena in artikulirana (v vzniku meja lje« (inkubator), ki je zavezano najboljši mo- nikamor ne privede.
različnih valovanj, ki izidejo v drugačno
in pomenov), medtem ko se materialno-diskurzivno polje možnosti rekonfigurira v goči skrbi za zarodek, in so ponekod lahko Lady Rainicorn: Če se to nanaša
valovanje) Nilsa Bohra, Michela Foucaulta
iterativni dinamiki intra-aktivnosti, ki je dejavnost (‘agency4’). Intra-akcije so vzročno kazensko preganjane, v kolikor se predajajo na individualnost – meni se pa zdi
(18) omejujoče nedeterministične izvedbe (3) (‘performance2’), prek katerih se materija- zarodku škodljivim praksam (kajenju, alko- kar pomemben, ker jasno ilustrira
in Judith Butler skuša Karen Barad poglobi-v-procesu-postajanja sedimentira in guba v nadaljnje materializacije.«
tesno zvezo med onto-epistemoloholu, drogam, nezdravi hrani) ... Opazovanje
ti to epistemološko (in obenem, kot bomo
gijo (atomizem in naivni objektorej šele proizvede, (re)konfigurira opazovativizem)
in
politiko
(liberalizem)
15. oblast
no, ločitev med subjektom in objektom, ki je z
videli, tudi politično) vprašanje in ga hkrati
»Ključno pri razumevanju delovanja oblasti je razumevanje narave oblasti v polnosti vsakim aparatom/dispozitivom (ki je obenem – ok, mogoče vulgarno jasna in
privesti v tesni odnos z ontologijo, na ravnjene materialnosti (14). Če omejimo produktivnost oblasti na ozko domeno ‘družbene- tudi sam fenomen in del opazovanega feno- enostavna povezava, pa vendar ...
mena)
izvedena
na
drugačen
način.
In
vendar
ga’, ali če razumemo materijo zgolj kot končni produkt in ne aktivni dejavnik (‘agent4’) v
ni fizike mikrodelcev (kvantne mehanike).
ostaja naloga premisleka dejavne vloge matenadaljnjih materializacijah, potem materijo oropamo polnosti njenih zmožnosti.«
rialnosti pri dispozitivih tudi na ravneh, ki ne vključujejo neposredno
Kako govoriti o svetu in kako razumeti, da svet
bio-tehnoloških naprav opazovanja in subjektivacije.
»odgovarja« (»talks back«), ali natančneje: da
16. posameznik (individualnost)

ne na način pojmov vzročnosti, subjektivnosti, performativnosti in dejavnosti;
verjetno tudi ne na način pojmov »človeškega« in »nečloveškega« ...

sta govor o svetu in postajanje sveta vselej medsebojno implicirana in artikulirana, ne da bi en
naddoločal drugega ali mu predhajal? Ne zgolj
kako priti v stik z ne-človeškim, temveč prav
17. relacije/relata
kako premisliti, na kakšen način je sama ločitev
»Relacionalna ontologija (6) je osnova mojega post-človeškega (4) performativnega (3) razumevanja produkcije materialnih teles (5). To razumevanje
med človeškim (subjektom) in nečloveškim (svezavrača reprezentacijsko (2) fiksacijo na ‘besede’ in ‘stvari’ in problematiko njihove relacionalnosti ter se nasprotno zavzema za vzročni (18) odnos
med določenimi izključevalnimi praksami utelešenimi v specifičnih materialnih konfiguracijah sveta (to so diskurzivne prakse (14)/(kon)figuracije in ne
tom) proizvedena (ne zgolj diskurzivno, temveč
‘besede’) in specifičnimi materialnimi (14) fenomeni (to so relacije in ne ‘stvari’). Ta vzročni odnos med aparati (13) telesne produkcije in fenomeni
kako jo proizvajata materija in diskurz v medse(10), ki so proizvedeni, imenujem ‘dejavna intra-akcija’ (‘agential intra-action4’). /.../
Z drugimi besedami, relate ne obstajajo pred relacijami; relate-v-fenomenih vzniknejo prek specifičnih intra-akcij. Ključno
bojni artikulaciji)? Ključnemu feminističnemu
je torej, da intra-akcije izvedejo dejavno razločitev (‘agential separability4’) – tj. lokalni pogoj zunanjosti-v-fenomenu. Pojem D Ali Pač: Tukaj bi veljalo
poudarku o medsebojni implikaciji epistedejavne razločljivosti je temeljnega pomena, saj ob umanjkanju klasičnega ontološkega pogoja zunanjosti med opazujočim in bralko opozoriti, da je obrnjeopazovanim prinaša pogoj možnosti objektivnosti (9). Poleg tega dejavni rez (‘agential cut2’) izvede (‘performs1’) lokalno kavzalno no (glede na naivni empirimologije in ontologije z etiko in politiko (ki
strukturo med ‘deli’ fenomena, ko zaznamuje ‘dejavnike meritve’ (‘učinek’) in ‘merjene objekte’ (‘vzrok’). Pojem intra-akcije je zem) kaj je učinek in kaj vzrok.
zato predelava tradicionalnega pojma vzročnosti (18).«
močno zaznamuje tudi omenjeni spis Donne
Haraway), skuša tako Barad pridati tudi onkraj18. svoboda/determinizem (vzročnost in delovanje)
»Intra-akcije so omejujoče a ne absolutno določajoče (‘determining’). Tj., intra-manifestativno vsebino s poskusom razlage
**»Dejavni realizem« ali »postčloveška performativnost
-aktivnost ni niti stvar strogega determinizma niti neomejene svobode. Prihomaterije« pri Karen Barad seveda ni brez svojih paradoksov,
tega, kako je tovrstna zveza vselej že na delu.
dnost je radikalno odprta na vsakem obratu. /.../ tudi ko so aparati (13) v osnoki so pravzaprav vsaj delno stvar vsakega post-človeškega
vi restriktivni, delovanje ni onemogočeno. Pojem intra-aktivnosti reformulira
Na levi je komentiran in močno reorganiziran
tradicionalno razumevanje kavzalnosti in odpira prostor, nedvomno relativno
poskusa mišljenja (ali poskusa mišljenja post-človeškega). Ali
prevod nekaj odlomkov iz njenega dela, ki so
širok prostor za materialno-diskurzivne (14) oblike delovanja (‘agency4’). /.../
niso naposled pojmi dejavnosti, vzročnosti, performativnosti,
Postčloveška reformulacija performativnosti2pokaže na pomen upoštevanja
na tem mestu iztrgani iz konteksta in razpodiskurzivnosti, ki jih Barad razširi tudi na post-človeško ma‘človeških’, ‘nečloveških’ (4) in ‘kiborških’ oblik delovanja (18) (‘agency4’) (neterijo (seveda ne brez njihove diferencialne reformulacije),
dvomno vseh tovrstnih materialno-diskurzivnih oblik). To je tako možno kot
rejeni po klasičnih filozofskih pojmih, v razu»stare dobre antropocentrične pravljice za lahko noč«? Nenujno, saj je delovanje stvar sprememb aparatov telesne (5) produkcije in se
mevanje katerih močno posega njena »posttovrstne spremembe dogodijo prek različnih intra-aktivnosti, katerih del pomara ne-več-antropocentrične, a še vedno antropomorfne? In
-človeška performativna metafizika«. Tako
vendar v nekem smislu to izhaja iz performativne narave tovr- novno artikulira meje, ki rišejo diferencialno konstitucijo ‘človeškega’. Če ohranjamo kategorijo ‘človeškega’ fiksno, vnaprej izključimo celo paleto možnosti
stne onto-epistemologije same (ki je, spomnimo, pravzaprav v in zanemarimo pomembne dimenzije delovanja oblasti (15). Dejavni realizem
reorganizacija kot komentarji (kot tudi prevod
nekem smislu nadaljevanje projekta Donne Haraway iz nje(‘agential realism’) razveže delovanje (‘agency4’) kroženja znotraj tradicionalne
sam) so seveda poseg, ki ne pusti nedotaknjene
nega spisa »Situated Knowledges« kjer se zavzema prav za to
humanistične orbite. Delovanje ni zvezano s človeško intencionalnostjo ali suvsebine tega, v kar posega. Kompleksifikacija
– za situirano, locirano vednost, ki ni nevtralna distanciranost bjektivnostjo. Kot tudi ni zgolj stvar ponovnega pomenjenja (7) ali drugih gibanj
znotraj socialne geometrije antihumanizma. Delovanje je stvar intra-akcije; je
predobstoječih entitet, a tudi ne zgolj partikularni perspekodnosa med ontologijo in epistemologijo, med
izvedba (‘performance2’) , ne nekaj, kar nekdo ali nekaj ima. Delovanja ne motivizem – torej za novo obliko feministične, situirane objekmaterijo in diskurzom (glej levo) pomeni tudi,
remo misliti kot atributa ‘subjektov’ ali ‘objektov’ (11) (saj ne predobstajajo kot
tivnosti). Če te pojme razumemo kot rezultat onto-epistetaki). Delovanje ni nikakršen atribut – je ‘delanje/bivanje’ (‘doing/being4’)v svoji
da način govora nujno aktivno (re)formulira to,
mološkega procesa, tekom katerega »del« sveta naredi sebe
lastni intra-aktivnosti. Delovanje je izvedba (3) iterativnih sprememb določenih
praks prek dinamike intra-aktivnosti.«
o čemer je govora – in obratno.
intelegibilnega drugemu, potem je način te intelegibilizacije
nujno produkt vselejšnje relacionalnosti obeh, kar pomeni, da
Shematična razdelitev na klasične filozofske
19. odgovornost (etika/politika)
intelegibilnost enega dela sveta ni mogoča brez drugega (torej brez »dejavnega
»Delovanje (18) (‘agency2’) se nanaša na možnost in odpojme (ki to več niso), obenem pa potencialreza« ki razloči obe entiteti znotraj fenomena v dejanju intelegibilizacije/opagovornost za rekonfiguracijo materialno-diskurzivnih (14)
no neskončna povezljivost segmentov teksta
zovanja). Drugače: način razumevanja sveta (in materije) je nujno produkt tega
aparatov (13) telesne produkcije, vključno z mejnimi artikulacijami in izključitvami, ki jih označujejo prakse v
samega razumevanja (t. j. fenomen): radikalno ne-antropomorfni pogled bržko(in sveta). Nekaj navodil za branje: vstopiti je
izvedbi kavzalnih struktur. Določene možnosti za delone obstoječim človeškim »delom« sveta (ki so rezultat določenih preteklih in
mogoče kjerkoli, potovati v katerokoli smer, se
vanje obstajajo v vsakem trenutku in te spreminjajoče se
sedanjih»dejavnih rezov« ki razločujejo človeško in nečloveško) ni mogoč, saj
možnosti vključujejo odgovornost za poseganje v postavečkrat vračati ali sploh ne, krožiti, vijugati ali
je sam poskus mišljenja »post-človeškega« del onto-epistemološkega procesa,
janje sveta (12), da se zoperstavimo in aktivno reformuliprek katerega se del sveta (v dejanju opazovanja razločen kot »ne-človeški«) na- ramo to, kar ima pomen/materialnost in kar je izključeno
prerezati v ravni črti ... izid v vsakem primeru ne
redi drugemu delu (v dejanju opazovanja razločen kot »človeški«) intelegibilne- iz pomenjenja/materializacije (‘to matter1’) /.../
bo (ne more biti) isti. Odvisno od ravno izvedeRelacionalna (17) ontologija zavrača metafiziko relat,
ga. Lahko pa zastavimo vzvratno vprašanje, čeprav je to verjetno znotraj zgoraj
‘besed’ in ‘stvari’. V skladu z dejavnim realizmom (‘agenne relacije, od vstopne točke in tiste pred njo in
orisane onto-epistemologije domala nesmiselno oz. je stvar čiste spekulacije (in
tial realism2’) je ponovno možno pripoznati naravo, telo
tiste prej ... se tudi same relate (»stvari« v relanečesa podobnega t. j. poskusa mišljenja misli onkraj človeškega mišljenja, lo(5) in materialnost (14) v njihovem procesu postajanja, ne
tevajo t. i. »spekulativni realizmi« Meillassouxja, Negarestanija, Brassiera, Harda bi se vrnili k optiki jasnosti ali nejasnosti, h geomecijah ali pojmi ali segmenti teksta ali pomeni)
triji absolutne zunanjosti ali notranjosti in k teoretizaciji
mana idr.): na kakšen način se »človeški« del sveta (pogojno rečeno, torej: tisti
spremenijo. Ali natančneje: relacije (povezave)
človeka (4) kot čistega vzroka ali čistega učinka, metem
del sveta, katerega sematnično-ontološka nerazločljivost se je z dejavnim rezom
ko lahko še vedno ohranjamo odgovornost za vlogo, ki jo
šele (re)form(ul)irajo relate (stvari, pojme, seprek določenih materialno-diskurzivnih aparatov materializirala kot to, kar
igramo v medsebojno zavozlanih praksah spozavanja in
trenutno imamo za »človeško«) naredi intelegibilnega nečloveškemu? Verjetno
gmente teksta in/ali/oz. sveta) – glej levo. ∞
postajanja (6).1«

»Predpostavka o individualno določenih entitetah z inherentnimi lastnostmi je razpoznavni znak atomistične metafizike. Atomizem izhaja iz Demokrita. Po Demokritu lastnosti vseh stvari izhajajo iz lastnosti najmanjših enot –
atomov (‘nedeljivi’ ali ‘neločljivi’). Liberalne teorije družbe, kot tudi prevladujoče znanstvene teorije, so močno zaznamovane s predstavo o svetu
(12) kot vsoti posameznikov z ločenimi lastnostmi. Kompleksna mreža znanstvenih, družbenih, etičnih in političnih praks in naše razumevanje
le-teh slonita na različnih diferencialnih instanciacijah te predpostavke. Veliko je odvisno od zoperstavljanja domnevni neobhodnosti tovrstnega
pojmovanja1.«

Maurizio Lazzarato
o proizvajanju zadolženega človeka in perspektivah upora
sprašuje Katja Čičigoj
ilustracija Nastja Mezek

Italijanski filozof in sociolog Maurizio Lazzarato
je bil v sedemdesetih letih del gibanja Autonomia
Operaia, zaradi česar je bil primoran zapustiti Italijo in se preseliti v Pariz, kjer kot neodvisni raziskovalec deluje še danes. V začetku devetdesetih let je s
Paolom Virnom, Antoniom Negrijem in drugimi vpeljal
pojem »nematerialnega dela« in spodbudil nastanek teorij o postfordizmu kot pozni fazi kapitalizma. Danes je do tega
pojma skeptičen; tudi zato je za premislek sodobnih razmerij oblasti
ter možnih oblik upora v svojem delu Proizvajanje zadolženega človeka: esej
o neoliberalnem stanju (prev. Suzana Koncut, Maska, Ljubljana, 2012) vpeljal
pojem dolga kot osnovnega družbenega razmerja. S tem pojmovanjem se odmika tako od liberalnih kot marksističnih teorij ekonomije in družbe, ki vir družbenih odnosov vidijo bodisi
v menjavi bodisi v družbeni pogodbi. Ob njegovem gostovanju v Ljubljani, kjer je v organizaciji zavoda Maska imel predavanje, smo z njim spregovorili o dolgu, o njegovem vplivu na
posameznike ter o sodobnih perspektivah političnih bojev.
Začniva kar s podnaslovom Vaše knjige. Pogosto je slišati
očitke, da je »neoliberalizem« izmišljen pojem, s katerim levica napada ekonomske politike desnice; da nikoli ni obstajala
»neoliberalna« teorija ekonomije. Kako Vi razlagate ta izraz?
Izhajam predvsem iz Michela Foucaulta, ki je v delu Rojstvo
biopolitike analiziral prehod od klasičnega liberalizma, prek
nemškega ordoliberalizma, do ameriškega neoliberalizma. S
teoretskega in zgodovinskega vidika se je zgodil prelom med
klasičnim liberalizmom Adama Smitha in politične ekonomije ter tistim, ki se je uveljavil po 2. svetovni vojni – zato
govorimo o neoliberalizmu.
Liberalce je po krizi l. 1929 presenetila intervencija države. Na tej točki so Friedrich Hayek in nemški ordoliberalci
vzpostavili teoretski korpus, ki mu pravimo neoliberalen.
Prva pomembnejša uveljavitev te teorije se je zgodila v Nemčiji po 2. svetovni vojni s teorijo socialnega tržnega gospodarstva. Ta ne izhaja iz predpostavke, da je osrednja človekova
dejavnost menjava med enakimi (kot pri Adamu Smithu),
temveč da je človek po svojem bistvu podjetnik. Pozornost se
tako preusmeri od problema enakosti menjave k problemu
neenakosti v podjetnosti.
Četudi ni nikakršne ekonomske teorije, ki bi sama sebe
imenovala »neoliberalna«, je ta pojem uporabljen za označevanje novega tipa liberalizma, ki se je pojavil kot odgovor
keynesijanstvu po vojni in je tako v odnosu kontinuitete kot
prekinitve s klasičnim liberalizmom. Pri tem je pomembno
opozoriti, da so v nasprotju s prevladujočim mnenjem neoliberalci naklonjeni posredovanju države vsaj toliko kot keynesijanci, vendar z namenom spodbude delovanja trga. Zato
nemški ordoliberalci temu pravijo »socialno tržno gospodarstvo«: posredovanje države utemeljuje predpostavka, da je trg
šibek mehanizem, ki potrebuje spodbudo za svoje delovanje.
Po tej logiki mora država upravljati z družbo, da bi zagotovila
optimalno delovanje trga.

je sodobna država – četudi jo imenujemo »neoliberalna«
– pravzaprav »maksimalna«, celo avtarkična, kot pravite v
svoji knjigi.
Tako je, poseg neoliberalne države je tako v teoriji kot v praksi
masiven, kot se je izkazalo tudi tokrat. Če države ob zadnji
krizi ne bi posredovale, bi se kapitalizem sesul sam vase. Ravno pišem razpravo o tem, da klasični liberalizem, kot je bil
teoretsko formuliran, ni nikoli obstajal. Vselej je obstajal zgolj
državni kapitalizem. Liberalci so ena od oblik subjektivacije
te tesne zveze med državo in kapitalom. Na tej točki se ne
strinjam s Foucaultem, ki je trdil, da so se liberalci želeli upreti posredovanju države. Kar razlikuje neoliberalizem od keynesijanstva, ni kategorično zavračanje posredovanja države,
temveč zavrnitev posega države v prid ekonomsko šibkejšim
subjektom: bolnim, delavcem, mladim, študentom. V keynesijanstvu je bila socialna država kompromis z levico – kapital
je bil primoran v številne koncesije, ki so potekale prek javnih
storitev in plač; moral je zagotoviti zavarovanje, pokojnine,
socialno varstvo s strani države, ki je zajemala del družbenega
bogastva in ga nato prerazporedila.
Nasprotno velja za neoliberalno ideologijo. Tudi ob tokratni ekonomski krizi se sicer nihče ni razburjal, ko so države
posegale na domnevno »prosti trg«, a so posegale v prid trga
samega in nikakor ne v prid ekonomsko šibkejših. Hkrati smo
priča prestrukturiranju države blaginje z namenom izgona
poprej izborjenih socialnih pravic. Država nadaljuje z zajemanjem družbenega bogastva prek davkov, a ne zato, da bi jih
porazdelila delavcem, bolnim, brezposelnim, temveč da bi jih
razdala podjetjem in bogatim. Sodobna država je de facto maksimalna. Med krizo je ameriška država masivno posredovala:
zvezna banka (Federal Reserve Bank) je korporacijam vbrizgala več milijard dolarjev vredne finančne injekcije. Podobno se
je zgodilo na evropski ravni. Država je rešila banke in sistem,
ceno tega pa plačujemo državljani.

Reakcije svetovnih držav ob zadnji ekonomski krizi so pravzaprav demonstrirale zgornjo tezo: neoliberalizem se nikakor
ne zavzema za »minimalno« državo. Postalo je očitno, da

Ali je to pomen, ki ga ima pojem »anti-demokracije« v svoji
knjigi? Pravite, da je suverenost sodobnih držav nenavadna: država je po eni strani močno odvisna od trga – kot ste

dejali, intervenira izključno v prid trga samega. Na globalni
ekonomski ravni torej izgublja suverenost, po drugi strani pa
postaja vse bolj avtarkična v odnosu do svojih državljanov.
Točno tako. Dejansko smo priča spremembi državne suverenosti. Foucault v svojem delu o biopolitiki pravi, da je bil namen nemških ordoliberalcev po vojni vzpostaviti državo, ki bi
bila funkcionalna za trg. Državna suverenost torej ni več dana
s strani državljanov, temveč v nekem smislu s strani ekonomije. To je postalo jasno po zadnji krizi – evropske države ne
sprejemajo odločitev na avtonomen način, ampak zgolj beležijo odločitve, ki se porajajo na ravni finančnih institucij.
Odločitve niso sprejete v parlamentih – kar zares odloča, je
spread, obrestni diferencial oz. razlika med obrestmi, ki jih za
državni dolg plačuje Nemčija na eni strani in ostale države eu
na drugi. Če ta vrednost naraste, mora država – in njeni državljani – plačati višje obresti za državne dolgove, potrebno je
povišati davke in zmanjšati proračunsko porabo. Kar odloča,
so torej borze in ta fantomski mehanizem. Ne glede na to, kdo
je izvoljen, so bile ključne odločitve že sprejete, ekonomske
politike so bolj ali manj že določene – kdor je izvoljen, se jim
lahko zgolj tako ali drugače prilagodi. Gre za odločilno izgubo
državne suverenosti. Po drugi strani pa, kot si omenila, postaja politična kontrola nad državljani vse večja.
Do pojma dolga ste prišli tudi zaradi nezadovoljstva z nekim
drugim pojmom, ki ste ga pomagali vpeljati v devetdesetih, a
ste sedaj do njega skeptični: nematerialno delo. Ali je Vaše nezadovoljstvo posledica razvoja kapitalizma od vpeljave pojma
ali tudi določene naivne in nekritične recepcije pojma s strani
teorij podjetništva pod krovnim pojmom »ekonomije znanja«?
Moja skepsa je posledica obeh razlogov. Ko smo v začetku devetdesetih uvedli pojem nematerialnega dela, je bila situacija
povsem drugačna: pojavile so se nove oblike dela, možnosti
so bile še odprte tudi v okviru kapitalizma in želeli smo uvesti
pojem, ki bi nam pomagal analizirati spremembe v kapitalistični produkciji.
Danes menim, da četudi nekateri vidiki tega pojma ostajajo relevantni, drugi niso več uporabni. Osrednja težava je,
da ta pojem ni transverzalen, temveč zadeva zgolj omejene
družbene skupine; medtem ko so dolg, finančni sektor in kriza
dispozitivi zajemanja družbenega bogastva, ki prečijo celotno
družbo. V državah eu vsi odplačujemo dolg – pa ne zato, ker
bi bili vsi zadolženi, temveč zato, ker so zadolžene države. To
omogoča upravljanje družbe s strani kapitala in jaz želim ugotoviti, zakaj se je zgodila reorganizacija družbe prek finančnega sektorja in dolga. Pojem nematerialnega dela pa ne omogoča analize tovrstnega transverzalnega upravljanja z družbo.
V nemškem ordoliberalizmu je pojem socialnega tržnega
gospodarstva predpostavljal upravljanje z družbo: razumeli
so, da je za delovanje trga potrebno upravljati z izobraževanjem, tehnologijo, zasebno lastnino, organizacijo družbe. V
tem smislu so bili tudi bolj »napredni« od marksistov, ki so
v svojih analizah ostajali preveč osredotočeni na tovarno kot
vir produkcije presežne vrednosti. Zato se nam je zdel pojem
nematerialnega dela uporaben za analizo tega pomembnega
premika v produkciji, saj je omogočal misliti to upravljanje z
družbo onkraj tovarne; vendar pa je, kot rečeno, omejen zgolj
na en segment produkcije; ni transverzalen.
Pričujoča kriza je privedla na plan pojem dolga, ki v eksplicitni obliki ni osnova niti politične ekonomije, niti mar-

ksizma. V svojem delu sem poskušal pozornost preusmeriti na ta pojem, saj menim, da bi lahko bil uporaben za opis
družbenih sprememb, ki smo jim priča.
Pa vendar se zdi, da obstaja vidik, ki je obema pojmoma skupen: upravljanje z družbo tudi prek produkcije subjektivitete,
prek oblikovanja osebnosti in zavesti prebivalcev. Ali ste imeli
to v mislih, ko ste dejali, da nekateri vidiki pojma nematerialnega dela ostajajo relevantni še danes? Kako poteka mehanizem produkcije subjektivitete v »ekonomiji dolga«, kot jo
imenujete, in kakšno obliko subjektivitete proizvaja?
Res je, koncept nematerialnega dela je bil vselej neločljiv
od analize produkcije določene oblike subjektivitete. Ni
potrebno, da ekonomijo razlagamo ekonomistično. Ekonomija terja, da za vsako obliko produkcije obstaja ustrezna
oblika subjektivitete. Dolg ima prav to lastnost. Friedrich
Nietzsche v enem najlepših tekstov zahodne filozofije, v
Genealogiji morale, pravi, da je dolžnik oblika subjektivitete, ki mora šele biti ustvarjena v dolžniškem razmerju. Dolg
je namreč obljuba, ta pa predpostavlja sposobnost spomina:
če se dolžnik ne spominja, da upniku nekaj dolguje, ga ne
more izplačati. Spomin je tudi podlaga moralnih občutij,
tudi občutka dolžnosti, vendar pa ga je potrebno ustvariti z
ustreznimi tehnologijami. Nietzsche opisuje nekatere tovrstne tehnike produkcije subjektivitete, npr. telesno mučenje
– po njegovem namreč v spominu zares ohranimo zgolj tisto,
kar povzroča bolečino. Danes so se tehnologije produkcije
subjektivitete seveda spremenile – mediji so ena tovrstnih
tehnologij, saj s svojimi diskurzi o dolgu vcepljajo občutke
krivde vsem državljanom. Vsi ti »žalostni afekti«, kot pravi
Nietzsche – občutek dolžnosti, krivde, odgovornosti, obžalovanja – izhajajo iz odnosa med upnikom in dolžnikom.
Dolg je torej obenem objektivni družbeni odnos ter subjektivni mehanizem proizvajanja žalostnih afektov in moralnih občutkov. Dolg ima tudi določeno trajanje – v nasprotju z ekonomsko menjavo, ki je trenutna, je dolg obljuba za
prihodnost. In kot pravi Kant, je čas avto-afekcija subjekta
– je torej subjektivni odnos. Časovnost dolga je ena od ključnih tehnik produkcije subjektivitete zadolženega človeka.
V svoji knjigi pišete, da je zadolžen človek blokirana oblika
subjektivitete prav z ozirom na doživljanje časa: sedanjost
doživlja kot kastrirano vsakršnih potencialov za prihodnost,
medtem ko je prihodnost okostenela v projekciji obstoječih
odnosov oblasti. Kako torej mehanizmi proizvajanja zadolženega človeka delujejo na samo percepcijo časa?
Če nimate denarja, so vam danes možnosti za prihodnost zaprte: ne morete si kupiti hiše, avtomobila, ne morete si privoščiti izobraževanja. Kredit vam vse to omogoča in to je tudi
njegova osrednja funkcija v kapitalizmu: odpre prihodnost za
nekaj let ali za omejeno časovno obdobje, ustvari kako možnost in v nekem smislu sprosti čas, ki je bil okostenel v sedanjosti brez potencialov. Vendar pa se vsak kredit slej ko prej
prevesi v dolg: potrebno je plačati za vse možnosti, ki smo si
jih s kreditom kupili, te možnosti pa se sedaj razblinijo. To se
je zgodilo ob zadnji finančni krizi. Edina perspektiva, ki se
danes razpira na obzorju evropskih držav, je odplačilo dolgov, in ta perspektiva je v resnici regresivna. Vse ekonomske
politike so usmerjene k prenosu denarja iz žepov dolžnikov v
žepe upnikov. Prihodnost je zaprta in sedanjost se izčrpava v
delu, namenjenemu odplačilu časa, ki nam je bil »prodan« v
preteklosti v obliki kreditov.
V tem smislu je dolg, kot se nam kaže danes, oblika razlastitve časa. Vendar ne več zgolj delovnega časa, kot v klasični marksistični teoriji, temveč družbenega časa, katerega
podlaga je življenje samo. Prihodnost je že vnaprej določena.
Evropski državljani so soočeni s tem pomanjkanjem prihodnosti in ljudi obvladuje občutek obupa. Moramo ugotoviti,
kako preobrniti to situacijo.
V svoji knjigi tudi pravite, da je prav razmerje dolga – in ne
razmerje menjave ali družbena pogodba – osnova vsakega
družbenega razmerja. Toda če to drži, kako je mogoče preobrniti ta odnos? Ali si je možno sploh zamisliti družbo, ki bi
temeljila na drugačnem, nedolžniškem družbenem odnosu?
Dolžniško razmerje kot družbeni odnos je razmerje oblasti:
tj. vselej asimetrično razmerje. Vendar pa je znotraj te asimetrije možno delovati. Lahko se denimo odločimo, da dolga ne
bomo odplačali. Če lahko prepričam zadostno število ljudi,
da zavrnejo plačilo dolga, ga to izniči – to razmerje oblasti
preneha delovati. Dolg je obljuba, tj. performativ oz. govorno
dejanje; toda da bi se realiziral, mora performativ vključevati
tudi resno namero govorca, da govorno dejanje izvede. Ta pa
lahko tudi umanjka. Prelom obljube oz. zavrnitev odplačila
tako ostaja naš adut. Lahko ga upravičimo s političnimi razlogi ali kako drugače in dolžniški odnos skopni, se ukine. Odnos med upnikom in dolžnikom je antagonističen odnos, zato
omogoča mobilizacijo ljudi proti njemu. Vsi nas silijo k temu,
da odplačamo svoj dolg; sveženj ukrepov iz eu, imenovan Fiscal Compact, ki prihaja v veljavo z letom 2013, predvideva leta
in leta odplačevanja dolga. Zanimivo bi bilo videti, kaj bi se
zgodilo, če bi ljudje preprosto rekli »ne«.
Nismo še našli pravega načina, da to storimo, a moč reči
»ne« je politična moč: moč zavrnitve, tako kot pri klasični stavki, ko so delavci rekli »ne« in prekrižali roke. Danes lahko rečemo »ne« in zavrnemo plačilo dolga.

Gre za neke vrste »drugo nedolžnost«, o kateri pišete, nanašajoč se na Nietzscheja.
Nietzsche pravi, da odrešiti se občutkov krivde, ki nam jih
vceplja religija, pomeni postati ateist. To je zavrnitev. Danes
postati ateisti pomeni zavrniti plačilo dolga kapitalizmu. To je
nova oblika ateizma.
Kako lahko v praksi mislimo obliko politične subjektivacije oz. produkcije subjektivitete, ki bi pripeljala do tovrstne
kolektivne zavrnitve, ki bi imela učinke, analogne učinkom
zaustavitve tovarniške produkcije v delavskih uporih v industrijskem kapitalizmu? Kaj pomeni danes v praksi oblikovanje
kolektivnega političnega subjekta v odnosu do dolga kot
razmerja oblasti?
Nekaj poskusov drugačne, sodobnosti ustrezne politične subjektivacije oz. produkcije kolektivnega političnega subjekta se je izvršilo v zadnjih letih in trajajo še danes. Cilj ni več
zaustavitev tovarniške proizvodnje, temveč družbe, saj je
upravljanje z družbo danes ključni način zajemanja družbenega bogastva. Politična subjektivacija, ki vzame to na znanje, lahko poteka na različne načine. Gibanje Occuppy Wall
Street je npr. blokiralo luko, tokove dobrin in informacij – to
so transverzalni tokovi, ki danes omogočajo delovanje družbe. Eden od poskusov bi tako lahko bil zaustavitev teh tokov
in oblikovanje nove oblike kolektivnosti okoli njih. Težko je
na tej točki natančno predvideti, kakšna bo ta nova oblika
kolektivnosti, a obstajajo poskusi, ki se razvijajo v tej smeri – Indignados v Španiji, Occuppy Wall Street v zda, različne
oblike kolektivne subjektivacije s pomočjo interneta itd. Trenutno so to še šibke oblike subjektivacije, saj še nimajo moči
kategorične kolektivne zavrnitve, tako kot so jo nekoč imele
organizacije industrijskih delavcev. Vendar pa menim, da so
lahko poskusi, ki smo jim priča v tem času, na dolgi rok bolj
uspešni od teh starih modelov, saj delujejo na ravni družbe,
medtem ko sindikati še vedno delujejo po logiki delitve poklicev iz 19. stoletja.
Danes je gibanje kapitala drugačno. Ta je multinacionalen,
pretaka se z enega konca sveta na drugega s svojim osrednjim
sistemom zajemanja družbenega bogastva: finančnim sektorjem. Finančni sektor ni nekaj oddaljenega in abstraktnega –
to je kreditna kartica, ki jo ima vsak od nas, ne glede na obliko
(ne)zaposlitve. Vsakokrat, ko uporabljamo kreditno kartico,
aktiviramo dolg kot razmerje oblasti in ta ostaja dejaven tudi
tedaj, ko je ne uporabljamo. Kako se lahko upremo tej transverzalni obliki oblasti? Nedvomno potrebujemo nove načine
kolektivne politične subjektivacije.
Ali bi lahko rekli, da gibanja, ki jih omenjate, ne zavzemajo
več »znanstvenega« odnosa do subjektivnosti in do političnih bojev, temveč »etično-estetskega«, kot je ta pojem
uporabljal Felix Guattari? Da torej ne skušajo več prepoznati že obstoječih oblik kolektivne subjektivitete – kot npr.
delavski razred v industrijskem kapitalizmu – temveč skušajo
ustvarjati nove oblike subjektivitet, ne da bi vedeli natančno,
kaj bo nastalo? Ali lahko tem gibanjem pripišemo politični
potencial v tem smislu, četudi ne artikulirajo eksplicitnega
političnega programa?
Vsekakor. Delavsko gibanje se je oblikovalo okoli že obstoječega političnega subjekta z že oblikovanim programom: jasno
je bilo, kaj je njihov cilj, kar je značilno za 19. stoletje – in
dejansko je gibanje nastalo v 19. stoletju. Tedaj so obstajale
»znanstvene« teorije politične akcije – kot npr. znanstveni
socializem, ki je trdil, da lahko objektivno spozna realnost in
objektivno določi obliko političnega boja.
Danes to ni več mogoče. Družbena gibanja se danes oblikujejo na »etično-estetsko-politični« način, kar pomeni, da
predmet njihove politične aktivnosti ni zgolj boj proti oblasti, temveč tudi produkcija njihove lastne subjektivitete. Če
se hočemo bojevati proti obliki subjektivitete, ki jo proizvaja
dolžniško razmerje, moramo iznajti drugačne oblike organizacije in družbenega delovanja, ki predpostavljajo drugačno
obliko produkcije subjektivitete.
Slednja nikakor ni odposlanka v neko imaginarno prihodnost po prevzemu oblasti – kar se ne bo nikoli zgodilo – temveč je že sedaj v teku nastajanja. Če bi imeli jasno
usmerjeno idejo o prevzemu oblasti, bi potrebovali trdno
organizacijo z jasno hierarhijo; morali bi biti profesionalni
revolucionarji, tako kot Lenin. Problem je, da se danes ne
moremo osredotočiti zgolj na en cilj, ki bi vse spremenil, iz
preprostega razloga, ker tak cilj ne obstaja. V nekem trenutku
si bo gotovo potrebno zastaviti vprašanje, kaj storiti in kako
– a vedno na imanentni način, izhajajoč iz situacije, v kateri
smo, in ne s projekcijo rešitev od zunaj, kot pri leninizmu.
Slednji je bil ob svojem času uspešen, saj je obstajala oblika zavesti, ki je bila zunanja kapitalizmu: proletariat. Danes
temu ni več tako, ni več nekega že obstoječega kolektivnega
subjekta izven kapitalizma. Potrebno je biti kritičen do leninizma, vendar pa moramo premisliti, na kakšen način je
tedaj povzročil politični prelom. Danes ne moremo več imeti
centralizirane strukture organizacije in zavesti, ki bi bila zunanja sistemu – moramo pa prav tako premisliti, kako izvesti
odločilen politični prelom.
Tudi zato, ker določene rešitve danes niso več učinkovite. V
svojem delu pravite, da reforme kapitalizma, kot so jih izvajali
po l. 1929, danes ne morejo več delovati, saj se pravzaprav ne

nahajamo v krizi, ki predpostavlja možnost izhoda, temveč v
stanju »katastrofe«. Zakaj menite da reforme sistema ne le da
niso zaželene, temveč tudi ne morejo biti več učinkovite?
Ob finančni krizi leta 1929 je sistem temeljil na seriji heterogenosti oz. ločenosti, na katere je kapitalizem lahko igral, da
bi se reformiral. Obstajala je heterogenost med industrijskim
in finančnim kapitalizmom; heterogenost med državo in kapitalom (država je še imela nekaj suverenosti); heterogenost
med družbo, državo in kapitalom; heterogenost med delavskim gibanjem, državo in kapitalom.
Danes, po fordizmu in neoliberalizmu, je heterogenost
med državo in kapitalom domala ukinjena. Nacionalna država, ki bi predstavljala obči interes in bila neodvisna od kapitala kot nekakšen tretji pol, dvignjen nad partikularne interese,
ne obstaja. Politični sistem je povsem integriran v ekonomski
sistem. Razlika med levico in desnico je minimalna, lahko
rečemo, da ne obstaja. Razlika med sindikati, državo in kapitalom je prav tako minimalna – vsi so že sprejeli tržno ekonomijo in neoliberalizem. Heterogenost med finančnim in
industrijskim kapitalizmom se je preobrnila – finančni sektor
je povsem preoblikoval industrijskega, tovarne so postale finančni subjekti. Manevrski prostor je zato močno zreduciran.
Po letu 1929 se je izhod iz krize izvršil s keynesijanskimi politikami, ki so zagovarjale evtanazijo dobičkarstva, kar
je pomenilo močno zmanjšanje moči finančnega sektorja s
pomočjo fiskalne politike. Nihče ni tega storil po zadnji krizi. Vzrok te krize je v finančnem sektorju, a ni bilo nobenih
ukrepov ali sankcij zoper ta sektor. Če danes posežemo v finančni sektor, se zruši celoten sistem, saj ni industrijskega
sektorja, ki bi lahko deloval ločeno. Tudi tu je manevrski prostor za reforme močno skrčen.
Reformizem po letu 1929 je obsegal redistribucijo bogastva – morda minimalno, a pomembno redistribucijo. Generacija mojega očeta nemara ni živela v »veličastnih 30-ih«,
kot pravijo Francozi – bili so težki časi, pa vendar je prišlo
do dejanske redistribucije družbenega bogastva v smeri plač,
socialne varnosti, zdravstva. Celo nemški ordoliberalci v povojni Nemčiji so si zastavljali vprašanje redefinicije lastnine v
odnosu do teh reformističnih politik. Povojne politične elite,
leve in desne, so bile vse reformistične – v Italiji in Franciji so
socialne politike uvajale desne vlade, npr. Charles de Gaulle.
Kaj takega je danes nezamisljivo – vsi delujejo konzervativno. V zadnjih petih, šestih letih od izbruha krize se nihče ni
ničesar dotaknil, kar morda pomeni, da ni možno izpeljati pomembnih reform znotraj obstoječega sistema – če se česarkoli
dotaknemo, se sistem sesuje vase. Postavljam torej sledečo
hipotezo – ki mora še biti potrjena ali ovržena – da je reformizem, kot smo ga poznali do sedaj, danes neizvedljiv.
Dejstvo, da ste do pojma dolga prišli tudi zato, ker se vam
zdi uporaben za politično subjektivacijo, predpostavlja tudi
premislek vloge teorije pri iskanju pojmov, ki lahko pripomorejo k političnim bojem sodobnosti. Potrebujemo torej tudi
drugačno razumevanje teorije same, ki ne bi bilo več znanstveno, temveč bolj pragmatično razumevanje, ali kot bi dejal
Guattari, »etično-estetsko«?
Nedvomno. Pojmi in politični boji se sicer gibljejo na dveh ločenih ravneh, a ob določenih situacijah bi se vendarle morali
srečati. Izhajam iz tradicije, ki je trdila, da ni političnega boja
brez politične teorije – prva in druga knjiga Kapitala, Grundrisse itd. so bili za vse nas obvezno čtivo. Mislim, da danes
sicer nismo več v taki situaciji, vseeno pa potrebujemo nove
pojme revolucije.
Kategorija nematerialnega dela je bila v tem smislu uporabna pred dvajsetimi leti in v določenih vidikih je še danes,
a ne več v ta namen: ni več splošna kategorija, ki bi omogočala transverzalno politično subjektivacijo. Potrebujemo nove
pojme, kot je npr. pojem dolga. Nenavadno je, da ta nikoli
ni bil prisoten na ekspliciten način v levičarskih teorijah oz.
v teorijah delavskega boja, npr. pri Marxu, Leninu, Lukacsu,
Benjaminu. Obstajal je zgolj na manjšinski način v struji,
ki je od l. 1962 sledila Gillesu Deleuzu in Felixu Guattariju.
Operacija, ki sem jo želel izvesti, je zelo preprosta – ponovno
pripeljati na površje pojem dolga in videti, kaj se bo zgodilo;
četudi gre vselej za časovni zamik med oblikovanjem pojmov
in njihovimi učinki.
Zanimivo bi bilo preučiti, kako se je razvijal pojem neoliberalizma. V tridesetih letih se je oblikoval vozel okoli Hayeka
in neoliberalcev, preživel keynesijanstvo in ponovno vzniknil
v 70-ih ter tedaj postal kulturno hegemon oz. prevladujoč. Ko
je Margaret Thatcher prišla na oblast, je v angleškem parlamentu mahala s Hayekovo knjigo, čeprav je nemara sploh ni
prebrala. Odnos med teorijo in politično prakso torej obstaja
– pojmi lahko imajo dejanske učinke. Problem je, da je levica izgubila vsakršno kulturno hegemonijo. V 60-ih je bila
povsod prevladujoča – v literaturi, filmu, politiki, vsakdanji
realnosti; danes pa ni več tako.
Vprašanje o kulturni hegemoniji se mi zdi v tem smislu
pomembno, saj levica danes še vedno operira s pojmi, ki niso
ustrezni situaciji, v kateri se nahajamo, kot je npr. odnos med
delom in kapitalom. Danes živimo drugače in kapital deluje
drugače – prek kreditnih kartic, medijev, tudi prek drugačnih
oblik dela, ki ni mezdno. Najti moramo politične kategorije, ki
ustrezajo situaciji, v kateri živimo, in ki lahko nanjo vplivajo. ∞

Deka ˝Luke˝ Arm (Darpa) in Proto 2 (Johns Hopkins University) sta prototipa robotske roke za nadkomolčne amputirance, ki sta lahka kot navadna roka in omogočata do 10
dimenzij gibov.

Kohlearni implant osebam z izgubo sluha omogoča sposobnost zaznave zvokov, poslušanja in s tem
povezanega razvijanja govorno-jezikovnih sposobnosti. Polžev vsadek obide nedelujoč del notranjega
ušesa in dovede signale zvoka neposredno do slušnega živca. Deluje tako, da električno draži dlačice
notranjega ušesa.

Brain Gate sistem omogoča, da prisluhnemo signalom iz posameznih možganskih nevronov. Z umestitvijo microarray
čipa v področje motoričnega korteksa
možganov, ki nadzira premikanje roke,
omogočimo, da samo misel o premiku
roke prevedemo v električni signal in tako
posredujemo naše ukaze računalniku ali
robotski roki.

Bionična Davida
piše Martin Baraga
infografika Emil Kozole
eMotiv epoc je komercialno dostopna EEG-naprava, ki preko 16 elektrod zaznava vaše možganske valove in tako omogoča interakcijo z računalnikom preko misli samih. Naprava
zazna razne obrazne mimike, razpoloženje uporabnika in
prepoznava 13 različnih misli oz. ukazov.

Decembra 2013 so zdravniki v Franciji presadili prvo samostojno in samo-regulirajoče
bio-mehansko srce. Ogrodje iz mehanskih delov in procesorji so obdani z biomaterialom, ki
preprečuje zavrnitev organa. Srce tehta 1 kg, je
malo večje od običajnega srca in naj bi delovalo vsaj 5 let.

i-Limb Ultra Revolution je najnovejša podkomolčna proteza podjetja Touch Bionics. Omogoča
posamično premikanje prstov, rotacijo palca in
zapestja, fleksijo zapestja, ima več prednastavljenih gest roke, kot tudi možnost oblikovanja
svojih gest in prijemov. Upravlja se jo preko gibov preostalih mišic v roki, lahko pa tudi preko
pametne mobilne naprave.

Retinalni implant omogoča povrnitev vida slepim.
S stimulacijo končičev celic vidnega živca v mrežnici se lahko povrne rudimentaren vid, kot je zaznavanje smeri svetlobe in razpoznavanje oblik.

Deep Brain Stimulation je kirurško zdravljenje s pacemakerjem za
možgane. Elektroda, umeščena v določen del možganov, lahko prek
električnih signalov stimulira to področje in tako odpravi znake bolezni, kot so Parkinsonova, esencialni tremor, distonija in Tourretov
sindrom. Preizkuša se ga tudi na polju zdravljenja depresije in Alzheimerjeve bolezni.

BiOM iWalk™ podkolenska
proteza omogoča naravni bionični pogon, ki emulira funkcijo mišic gležnja v zdravi nogi.

Rehabilitation Institute of Chicago
(ric) je razvil prvo bionično nogo, ki jo
uporabnik kontrolira prek živčno-mišičnega sistema. Reinervacija mišic v korenu
noge omogoča, da so signali iz poškodovanega živca lahko zaznani in nemudoma
posredovani robotski nogi, ki nato izpelje
željen gib.

Nekateri bio-hekerji eksperimentirajo z implantacijo
majhnih magnetov v konice prstov, preko katerih lahko
čutijo magnetno polje kot premik implanta. Tuljava z
magnetom, nameščena okoli prsta, lahko željen signal
prevede v vibracijo implanta. Ta lastnost jim omogoča,
da prevedejo signale izven človeškega čutnega spektra,
kot so sonar in infrardeča svetloba, v taktilno senzacijo.

Bespoke Fairings™ omogoča uporabnikom umetnih udov unikaten
in personaliziran »fairing« pokrov,
s katerim ud ponovno dobi obliko
in osebnost.

Ossur Power Knee™ asistira pri vzpenjajoči hoji po klancu ali stopnicah. Vzdržuje
moč in hitrost hoje ter omogoča naravno in
efektivno gibanje.

Tarčna reinervacija omogoča amputirancem, da s presaditvijo poškodovanega živca v nepoškodovane mišice ponovno
upravljajo del svojega telesa z živčnimi signali, ki so bili namenjeni izgubljenemu udu, kot tudi, da čutijo senzacijo tega
uda na koži nad reinerviranim področjem. Preko senzorjev
in elektromotorjev lahko tako upravljajo robotsko roko z že
naučenimi instinktivnimi gibi, kot tudi prejemajo povratno
taktilno senzacijo.

MC3 BioLung so dodatna mehanična pljuča, ki naj bi
delovala ob obstoječih, medtem ko le-ta okrevajo po
poškodbi. Če se izkažejo v laboratoriju, bodo prva prenosna umetna pljuča, s katerimi lahko pacient čaka
na transplantacijo.

O agonistični politiki in aktualnih političnih potencialih
Intervju s Chantal Mouffe
Izidor Barši, Armando Garcia Teixeira
prevod Lara Otoničar

Chantal Mouffe je politična teoretičarka in profesorica politične teorije na Univerzi v Westminstru. Poučevala je po celem svetu, napisala pa je tudi nekaj vplivnih knjig, med drugimi skupaj z Ernestom Laclauom knjigo Hegemonija in socialistična strategija: k radikalni demokratični politiki (1985), ki je prevedena tudi v slovenščino. V svoji politični teoriji je razvila koncept agonističnega modela
demokracije, sicer pa se ukvarja tudi z raziskovanjem vzpona desnega populizma v Evropi in položajem Evrope v multipolarnem
svetu. V zadnjem času se posveča tudi vprašanju vloge kulturnih praks v boju proti neoliberalizmu in kapitalističnemu načinu produkcije, o čemer je tiste oktobrske sobote po pričujočem intervjuju predavala v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova.

agt: Lahko razložite svoje pojmovanje konceptov agonistične politike in radikalne
demokracije?
cm: Najprej naj vztrajam, in v zvezi s tem je bilo ogromno nesporazumov, radikalna demokracija in agonistična politika sta dva popolnoma različna pojma. Agonistični model demokracije je analitični koncept. To pomeni, da nima nobene specifične vsebine. Razvila sem ga
kot alternativo dvema glavnima konceptoma oziroma modeloma demokracije: agregativnemu in deliberativnemu modelu. S tema modeloma sem bila zelo nezadovoljna, saj menim,
da nista vključevala tega, kar je bistveno za politiko: vlogo strasti ali afektivno dimenzijo. Sta
namreč racionalistična ter individualistična, zaradi tega pa nista zaobjemala tega, kar je zame
absolutno središčno: spoznanje, da ima politično nekaj opraviti z antagonistično dimenzijo.
Z antagonizmom se nanašam na konflikte, ki nimajo in ne morejo imeti racionalne rešitve.
Zame je to tisto, za kar gre pri vprašanju političnega. Dejstvo je, da omenjena modela zaradi
njunega večnega predpostavljanja možnosti racionalnega konsenza izključujeta to dimenzijo
in ne priznavata neizbrisljivega karakterja antagonizma. Zdelo se mi je pomembno predstaviti drugačno razumevanje bistva demokratičnih politik. Gre za način, kako preusmeriti neko
vrsto antagonistične dimenzije (preko določenega nabora institucij) v agonistično razmerje,
to je razmerje, v katerem se tekmeca ne vidita kot sovražnika, ki ga je potrebno uničiti ali
izbrisati, temveč kot nasprotnika. Jasno je, da v kolikor se gleda na konflikt le v luči smrtnih
sovražnikov, konflikt ne pridobi legitimacije v pluralistični družbi, saj bi to vodilo v državljansko vojno. V tem kontekstu pa je problematično, da veliko teoretikov demokracije meni,
da je potrebno zanikati antagonistično dimenzijo. Še več, moj celotni projekt na čelu z idejo
o agonistični politiki je pripoznati dejstvo antagonizma ter pokazati, kako si je možno zamisliti demokratične pluralistične politike. Moja rešitev predlaga, da si predstavljamo vse, saj se
antagonizem pojavlja v mnogih oblikah. Lahko se pojavlja v obliki prijatelj–sovražnik, lahko
pa tudi v obliki agonizma. Kar torej demokratični model potrebuje, je ustanovitev institucij,
ki to omogočajo. Da torej takrat, ko vzniknejo konflikti, institucije privzamejo agonistično
namesto antagonistične oblike.
Radikalna demokracija pa je nekaj povsem drugačnega; je politični projekt. V omenjenem
agonističnem soočenju bi bili torej prisotni različni politični projekti. Agonistično soočenje
je boj za hegemonijo, ki se odvija med različnimi političnimi projekti, radikalna demokracija
pa je le eden izmed teh projektov, ki se bodo poskušali legitimirati skozi agonistično soočenje. Toda na agonističnem soočenju samem ni nič kaj posebno progresivnega. Pravzaprav se
bi marsikdo na desnici prav lahko strinjal, da demokracija potrebuje agonistično soočenje,
četudi se bodo znotraj tega bojevali za različne hegemonske projekte, česar pa se mi zdi, da
večina ne razume prav dobro. Ko govorim o radikalni demokraciji, je to politična pozicija, ki
jo zavzemam kot državljanka, za projekt, ki si ga želim. Ko pa razvijam agonistični model,
govorim kot politična teoretičarka. Ta razlika je izjemno pomembna.
ib: Torej potrebujemo osnovni konsenz, da bi lahko vzpostavili institucije, ki bi lahko
bile temelj našega mišljenja in prakse agonističnega pristopa v politiki. Kako pa naj bi
sploh dosegli ta konsenz?
cm: To je povsem drugačno vprašanje. V agonistični politiki govorim o obstoju t. i. konfliktnega konsenza, ker verjamem, da nek konsenz mora biti. Gre za vrednote, ki nas bodo informirale o političnem soobstoju med različnimi političnimi silami. Na nekem minimalnem
nivoju se moramo strinjati o tem, okoli katerih principov bomo organizirali naše sobivanje.
Na podlagi tega bi morali pridobiti dovolj prostora za različne interpretacije teh skupnih
principov. Z drugimi besedami temu pravim »etično-politični princip«: svoboda in enakost
za vse. Toda ko si zamišljamo, kaj je svoboda ali enakost ali kdo so ti vsi, bomo soočeni z
nasprotujočimi si interpretacijami. Seveda bo radikalno-demokratična interpretacija bistveno
drugačna od liberalno-konzervativne. To je unikatno, toda neka oblika konsenza je potrebna. So pa tudi konsenzi, glede katerih se različne sile nikoli ne bodo strinjale med sabo, saj
bodo recimo deliberativni demokrati dejali, da obstajajo različne pozicije, zato se je potrebno
usesti in debatirati, po tem pa naj bi se dogovorili, kaj je to »skupno dobro«. Prav to je tisto,
kar sem označila za nemogoče, saj je politika nujno strankarska, hkrati pa obstaja v vsakem
trenutku določena predstava oziroma definicija skupnega dobrega. A definicija je hegemonska zasnova; zasnova, ki izraža vidik dela družbe, ki mu je uspelo zmagati, da bi prisilil druge
v določeno odločitev. Vedno pa obstajajo drugi vidiki, ki so bili izločeni. To ni vprašanje
razumnosti, temveč vprašanje prepričevanja ljudi s sredstvi hegemonije. Menim, da za tak
postopek potrebujemo agonistično politiko, v kateri nujno obstaja razlika med levo in desno
opcijo, saj je to način, preko katerega se institucionalizirajo razhajanja v družbi. Jasno, to je
ravno ontološki postulat mojega pristopa: družba je nujno razdeljena in v tem je srž sprejemanja drugih vidikov. V tako imenovani modernosti, čeprav imam težave s tem pojmom,
torej v moderni demokratični politiki, v pluralistični demokraciji, se je potrebno zavedati, da
ljudje niso eno. Obstajajo namreč razpoke med ljudmi. Ena interpretacija poziva, naj si zamišljamo ljudi kot mnoštvo, z mnogimi vidiki, ki so vsi delni, toda če so združeni, dobimo neko
harmonijo celote. To ni moja interpretacija. »Ljudje« niso eno, ne zato, ker gre za mnoštvo,
ampak zato, ker so razdruženi, kar pa je neposredno povezano z izbrisljivostjo antagonizma:
nemogoče je definirati popolnoma homogeno celoto ljudi. V kontekstu mojega argumenta se
razlika med levico in desnico kaže ravno v načinu, kako je razhajanje v družbi oziroma razlika med ljudmi institucionalizirana. Ko govorim o levici in desnici, jima seveda ne pripisujem

določene vsebine. Slednja se lahko namreč gradi na različne načine. Pravzaprav bi lahko
uporabili popolnoma drugačne termine. Toda v naši tradiciji sta levica in desnica najbolj
naravna načina, preko katerih lahko definiramo konflikt. Sem zelo kritična do teoretikov kot
sta Anthony Giddens in Ulrich Beck, saj zagovarjata tezo, da sta današnji levica in desnica izpraznjeni pomena, da sta zastareli kategoriji in da nič več ne živimo v nasprotujoči si družbi.
Pravita, da je bila takšna zasnova primerna v 19. stoletju, sedaj pa živimo v družbi, kjer smo
vsi del srednjega razreda, ter da med nami ne bi smelo biti več nobenega temeljnega konflikta, kot pravi Tony Blair. Še več, to celo slavijo! Sama lahko sprejmem neko empirično brisanje
mej med levico in desnico. Toda večina meni, da je to sijajno, da se s tem kaže zrelost demokracije. Vseeno pa je to zelo problematično in postavlja demokracijo v nevarnost. Namreč,
v svojem delu sem poskušala pokazati, kako je vzpon desničarskega populizma posledica
tega zabrisa meja med levimi in desnimi strankami, ki ponujajo različne variante istega tipa
politike. V tem scenariju konsenza centra preprosto ni prostora za agonistične politike, saj te
zahtevajo nekaj resničnega, možnost izbire med strankami, ki ponujajo različne projekte. Seveda je eden glavnih pogojev agonistične politike danes prisotnost strank, najočitneje levice,
ki bi ponujala pravo alternativo neoliberalni globalizaciji. Potrebujemo stranke, ki ponujajo
drugačne projekte. Toda hkrati potrebujemo tudi interakcijo med strankami in družbenimi
gibanji, ki lahko zagotavljajo oblike grassroots politike.
ib: Izrekate se za reprezentativno politiko, toda ali ni tako, da je za kakršno koli reprezentacijo potreben objekt, ki naj bi bil reprezentiran? Če to navežemo na agonistično
politiko, mar nista agonizem in antagonizem že prisotna na nivoju tega objekta? Kako
imamo lahko ustrezno reprezentacijo nečesa, kar je že samo po sebi antagonistično?
cm: Res je, toda to je zelo problematično. Nisem prepričana, da lahko odgovorim na to vprašanje, saj je zame reprezentacija vedno tisto, kar ni reprezentirano. Problem ni v tem, da
obstaja objekt, ki mora biti reprezentiran. V političnem smislu so vedno prisotni takšni in
drugačni interesi. Bistvo moje ideje je v tem, da je reprezentacija konstitutivna za identiteto
sil. Dejansko sile ne obstajajo pred svojo lastno reprezentacijo. Skozi reprezentacijo so namreč šele ustvarjene. To se dotika mnogih točk, ki bi jih bilo potrebno predhodno razjasniti.
Kakorkoli, osrednja točka argumenta je ta, da si je demokracijo ali katerokoli politično silo
nemogoče zamisliti brez reprezentacije. Prav proces reprezentacije namreč oblikuje te sile.
ib: Torej pomembno vprašanje postane problem institucij ...
cm: Seveda.
ib: Če je reprezentacija bistvena za katerikoli subjekt ali politično silo v smislu, da se slednja razvije hkrati s svojo reprezentacijo in ne pred njo, potem je vprašanje, katera vrsta
institucije bi to omogočala?
cm: Torej, zame so na primer stranke popolnoma integralni del demokracije. Ne morem si
zamišljati demokracije brez strank, saj so te način, na katerega se ustvarjajo sile in njihovi
interesi. Menim, da ni možno vnaprej podati recepta za ta proces. Seveda so potrebne volitve
in drugi načini udejstvovanja, toda vse to je v veliki meri odvisno od specifičnih držav in
njihovih tradicij, tudi glede na to, kakšne politične sile so tam sploh na voljo.
agt: Seveda se ne nahajamo v post-ideološkem veku, vsaj ne v popolni meri, toda kako
bi lahko potemtakem oživili politični sistem, če imamo v mislih apatijo levice in dejstvo, da današnja levica ni nujno več leva? Mislite, da eksperiment Sirize naredi korak
v to smer?
cm: Vsekakor! Siriza je prav to! S tem pa se premikamo v polje reprezentativne demokracije.
Kako bi agonistična politika izgledala danes? Izredno pomembno je imeti stranke levice, ki
so res leve in ne sredinsko-leve. Ponujati morajo alternativo. Ne poznam dobro okoliščin v
Sloveniji, toda v mnogih evropskih državah igra desničarski populizem veliko vlogo. Edini
možen odziv na to je vzpostavitev in razvoj levičarskega populizma, na primer s Sirizo kot
glavnim predstavnikom tega. Je namreč stranka, ki si resnično želi ponuditi alternativo. Včasih se jo predstavlja, kot da je anti-evropska: recimo, se spomnite zadnjih volitev, ko je zmagala Nova Demokracija? Takrat so ljudje rekli, da je zmagala pro-evropska opcija, kot da je
bila Siriza anti-evropska, kar pa ne drži. V resnici se je zavzemala za drugačno Evropo. Še več,
ni pozivala k izstopu iz eu, niti iz evrskega območja. Nasprotno pa je hotela reformirati Evropo. Problem se pojavi, ko nekdo kritizira realno obstoječo Evropo, to je neoliberalno verzijo
Evrope, in je označen kot anti-evropski. Prav zato pa menim, da je nujno ponuditi alternativo
trenutnemu neoliberalnemu redu in prav v tem kontekstu je Siriza zanimiva.
Razlika med Sirizo in Indignados ali Occupy je v tem, da Siriza ne zavrača reprezentativne
demokracije. Je namreč stranka, še prej pa gibanje, ki želi delovati skozi demokratične institucije, da bi jih s tem temeljito preobrazila. Želi zmagati na volitvah! Levi populizem ponuja
resnično alternativo za evropski projekt, toda hkrati ni striktno omejen na programsko shemo,
ker je pravo javno gibanje. To ustvarja neko kolektivno voljo z definicijo ljudstva, »ljudstvo« pa
je konstruirano v diskurzu levice. Menim, da je prav v tem poglavitna razlika med populizmom
levice in desnice.

Po drugi strani lahko vzamemo primer, ki je manj uspešen od Sirize, namreč politični boj
med Marine Le Pen in Jean-Lucom Mélenchonom v Franciji. Mélenchon je s svojo Levo fronto, po moji oceni, oblika levega populizma. Oba politika poskušata sestaviti idejo o tem, kaj
pomeni biti »francosko ljudstvo«, toda Le Pen jo sestavlja tako, da ločuje »dobre Francoze«
od imigrantov. Eden centralnih aspektov moje teorije je torej ta, da se »nas« ne da sestaviti,
če se ne določi »njih«. Identiteta je vedno relacijska, pomembna pa je tudi zasnova politike.
V primeru Le Pen so »oni« imigranti, še posebej muslimanski imigranti, saj ti zanjo prestavljajo pravo nevarnost Franciji. Seveda, to je konstrukt »ljudstva«, toda desničarski. Hkrati
poskuša Mélenchon prav tako predstaviti idejo ljudstva, toda drugačnega: takšnega, ki vključuje imigrante v »mi«, »oni« pa so predvsem močne finančne institucije, predstavniki multinacionalk in vse, kar predstavlja neoliberalno globalizacijo. Mislim, da se tako kaže ogromna
razlika med levim in desnim populizmom. Ta populistična dimenzija, zasnova kolektivne
volje, je središčna demokratični politiki.
ib: Torej podpirate stranke in druge oblike organiziranja, ki so afirmativne do države? Na
primer gibanje Occupy ni hotelo imeti nobenega opravka z državo.
cm: Vsekakor! Poglejte, to gibanje verjame, da bo država preprosto izginila. Vzemite za primer Indignados: ko se je gibanje formuliralo, je s seboj nosilo ogromen pomen, toda pozicija
je bila popolnoma »anti«. Med regionalnimi volitvami v Španiji so Indignados pozivali k
vzdržnosti, niso hoteli dati glasu niti levim niti desnim. Neposredni rezultat tega poziva je
bil ta, da je prvič v Španiji zmagala desnica v vseh regijah razen Andaluzije. Tudi med parlamentarnimi volitvami je Partido Popular prejela absolutno večino. S tem, da se Indignados
niso želeli ukvarjati z institucionalno politiko, so preprosto prepustili teren desnici! Zdi se mi
pomenljivo, da so iz tega prejeli dobro lekcijo.
Pred kratkim sem prisostvovala na konferenci z udeleženci iz Španije, ki so mi povedali,
da se je nedavno zgodil velik prelom v vidiku Indignados. Nekateri od njih se namreč sedaj
želijo organizirati v obliki stranke. Spoznali so, da institucij ni mogoče prepustiti izginotju;
potrebno je vstopiti v »vojno pozicij« med institucijami, kot bi rekel Gramsci, da bi jih lahko
naslovili kritično, z namenom njihove preobrazbe. Kljub vsemu pa ne smemo gledati na
državo kot na sovražnika, ki ga je potrebno uničiti. Nasprotno, menim, da imamo trenutno
kar nekaj zanimivih primerov, kako lahko država nastopa v vlogi progresivne sile. To lahko
vidimo v Latinski Ameriki, ali bolje v Južni Ameriki, kjer se nahajajo vse progresivne vlade.
Lahko vidite, kaj se dogaja v Venezueli, Ekvadorju in Boliviji, Argentini in Braziliji: pomembni koraki so bili narejeni za demokratizacijo in prelom z neoliberalnimi institucijami. To pa
je bilo možno doseči prav preko sodelovanja nacionalnih strank, progresivnih vlad in novih
družbenih gibanj. Očitno postane, da na državo res ni potrebno gledati kot na entiteto, ki
mora biti nujno uničena, saj jo lahko preobrazimo v nekaj, kar deluje. Ko je na prestol enkrat
stopila progresivna vlada, je država delovala! Tako zagovarjam pomembnost družbenih gibanj, ker ta lahko usmerjajo državo, vlagajo zahteve in opozarjajo na točke, ki jih je potrebno
nasloviti. Res je, stranke so po naravi nekoliko bolj birokratske od gibanj, toda sinergija med
strankami in družbenimi gibanji je ključna.
agt: Navezujem se na Latinsko Ameriko: prej ste omenili, da je koncept modernosti
težaven, zato me zanima, kaj si mislite o kritični teoriji v Latinski Ameriki? Naj omenim
nekaj imen: Anibal Quijano, Walter Mignolo in Enrique Dussel. Ti poskušajo kovati politiko na nov način, preko opolnomočenja političnega subjekta, pa tudi ljudstva Latinske
Amerike. Poleg tega ima tam nacionalnost drugačen pomen kot v Evropi. Ne vem točno,
kako bi povezali ta dva geografska pojma, toda mar ni res, da je Latinska Amerika med
washingtonskim konsenzom prešla izkušnjo, podobno tej, ki se sedaj dogaja (preko
varčevalnih ukrepov) v Evropi? Menite, da se v teoriji in praksi lahko kaj naučimo iz
latinskoameriške izkušnje?
cm: Ja, zagotovo mislim, da se lahko marsikaj naučimo iz latinskoameriške izkušnje. V nekem intervjuju sem celo izjavila, da moramo latinoamerikanizirati evropsko politiko, saj nam
očitno kaže, da je možna alternativa neoliberalni globalizaciji in da je z njo možno presekati.
Presekali so z mds, recimo. Ravno ta artikulacija med družbenimi gibanji in strankami je
nadvse pomembna. Primer Argentine je posebno zanimiv, ker osvetljuje problematiko skozi
interpretacijo radikalne politike, specifično s tisto Hardta in Negrija, ali pa Johna Hollowaya.
Oni vztrajajo na drugačnih strategijah eksodusa, kar je podobno poziciji Indignados in Occupy: pustimo državo ob strani in vzpostavimo nekaj s pomočjo družbenih gibanj. Ponavadi
je predstavljen primer Piqueteros v Argentini. Ta primer po mojem mnenju kaže na omejitve strategij družbenih gibanj. Piqueteros so namreč igrali pomembno vlogo pri padcu De la
Rúove vlade leta 2002. On je potem zapustil predsedniško palačo, toda organizirane so bile
nove volitve, ker je bilo potrebno nekaj institucionalno spremeniti. Piqueteros niso želeli sodelovati s strankami, njihov slogan je bil namreč »que se vayan todos / naj gredo vsi«. Prišle
so volitve, zadnji boj pa je vključeval Menema, ki je bil obraz neoliberalne politike, in Kirchnerja, ki je bil dokaj neznan. Slednji je zmagal. To je bil nekakšen čudež, resnično. Izkazalo
se je, da je bil precej bolj progresiven, kot so ljudje sprva mislili, zato je pozval Piqueteros, naj
se mu pridružijo in delajo skupaj z njim. Piqueteros so se razdelili in nekateri niso želeli sodelovati z njim, a to je pomenilo neko posebno interakcijo med družbenimi gibanji in vlado
Cristine Kirchner. Toda zamislite si, da bi zmagal Menem – ta, ki je bil odgovoren za vso katastrofo? Lahko zaključimo, da družbena gibanja sama od sebe niso zmožna prinašati resničnih
sprememb. Na neki točki je potrebna interakcija s tradicionalnimi institucijami. Zatorej je
predstavljati Piqueteros kot primer eksodus politike po mojem mnenju nezaslišano! Preseneča
me, da so na primer med gibanjem Occupy še posebej v New Yorku ljudje pozdravljali primer
Piqueteros, medtem ko je slednji jasno pokazal, da ni vreden posnemanja.
Glede pozicije in de-kolonialnega pristopa Dussela in Mignola pa sem zelo kritična. Gre
za neke vrste esencializem. Normalno je, da želita biti bolj radikalna (in postkolonialnost ni
dovolj radikalna) skupaj s kritiko evrocentrizma. Po njunem mnenju je de-kolonialni pristop
korak v pravo smer. Prav imata, ko pokažeta, da je ob rojstvu modernosti obstajala interakcija
med modernističnim projektom in kolonializmom, šele kasneje pa se je vzpostavila de-kolonialna paradigma. To je res, vseeno pa se ne strinjam glede neke historične in kontingentne
artikulacije. Recimo, nek drug de-kolonialni teoretik, Ramón Grosfoguel, pravi, da je evropski projekt nujno notranje seksističen in rasističen. To se mi zdi absurdno! Čisto preprosto
si je zamisliti razvezanost teh elementov. Menim, da ni potrebno zavrniti modernističnega
projekta v celoti samo zaradi njegove interakcije s kolonialnim. Po drugi strani Dussel daje
izjave s smislu, češ da je misel Eva Moralesa mnogo bolj pomembna od misli Marxa, ker
noče priznati, da je v Latinski Ameriki prisotno mišljenje, ki je na višjem nivoju. To se mi zdi
smešno! Pomembno je izpostaviti vlogo, ki jo je kolonializem igral pri razvoju evropskega
modernizma, toda trditi, da je to esencialni del modernističnega projekta, je oblika esencializma, s čimer se nikakor ne strinjam.
agt: Se strinjam, saj menim, da je to vprašanje proizvajanja vednosti – način reafirmacije
nekega položaja lahko postane problematičen. Če pomislimo na napredek »roza plime«
[nedavni vzpon levice v Latinski Ameriki], potem vidimo, da je precej uspešnih primerov

ustvarilo nekakšno verigo enakosti z uporabo nekaterih razsvetljenskih principov znotraj domene nacionalne države. Toda če pomislimo na Venezuelo po Chávezu, kako naj
se zastavljena revolucija sploh nadaljuje, ko pa je nujen karizmatičen vodja? V primeru
Huga Cháveza je obstajala solidna interakcija z družbenimi gibanji, toda kako naprej?
cm: Iskreno, skrbi me za Venezuelo, saj je bilo po volitvah šokantno ugotoviti, da je Maduro
zmagal s tako majhno razliko. Vsi so pričakovali vsaj deset točk več. Očitno ni lahko nadomestiti Cháveza, Maduro pa ima svoje privržence in nasprotnike. Situacija je toliko bolj skrb
vzbujajoča, saj je Maduro izvoljen za obdobje sedmih let, medtem ko lahko opozicija razpiše
referendum revocatorium že čez štiri leta. Mislim, da bi lahko izgubil. Kljub temu pa menim,
da ni šlo samo za Cháveza, ampak za celotno družbeno gibanje. Chávezu je res uspelo sestaviti »ljudstvo«, sedaj torej obstaja zelo pomembna socialna baza za projekt. Ne gre za takšno
vrsto gibanja, ki bi se razpustilo takoj po Chávezovi smrti. Idealno bi bilo pričakovati, da bi
bilo takšno gibanje v veliki meri neodvisno od prisotnosti vodje. Toda v večini primerov je
vodja res pomembna oseba. Izziv za Madura bo torej morebitna sposobnost konsolidacije
mobilizacije ljudstva ter institucionalizacije. Celo pod Chávezovim vodstvom je obstajal nivo
institucionalizacije teh gibanj. Ustvaril je obliko organizacije ljudstva, ki je nosila ogromen
pomen. V primeru Venezuele so imela družbena gibanja dostop do moči, toda ko so enkrat
pridobila to moč, je Chávez ustvaril javne baze, ki zares obstojijo. Prav zaradi tega si lahko
zamišljamo možnost stalnosti ali nadaljevanja bolivarske revolucije. No, stalnost je velik
pojem, recimo rajši nadaljevanje. Dejstvo pa ostaja, da bo moral Maduro dalje institucionalizirati te javne baze.
ib: Za konec se dotaknimo še umetnosti. Kakor ste omenili, se danes zabrisuje razlika
med desnico in levico, obenem pa lahko do neke mere govorimo tudi o zabrisanih razrednih mejah. Upam pa si trditi, da je nekdanji razredni boj dejansko temeljil tudi na kulturi, še bolj specifično, na kulturni delitvi na buržoazijo in proletariatom. S kulturnega
vidika pa smo danes vsi bolj ali manj del ene in iste popkulture. Če želimo spet vzpostaviti neke razlike, kako naj delujemo na ravni kulture in kakšno vlogo ima tu umetnost?
cm: V tem vprašanju je mnogo različnih vidikov, toda kot prvo, levica in desnica nista nekaj,
kar bi moralo biti razumljeno na osnovi družbenih kategorij. Kot da levica predstavlja delavski razred! Saj obstaja veliko sektorjev srednjega razreda, ki z lahko zmagujejo z levico, če
opustimo tradicijo Marxovega vidika baze in nadgradnje. Politična pozicija ljudstva ni nujno
povezana z njegovo vlogo v produkcijskem razmerju.
Identiteta je vedno rezultat oblike identifikacije. Ne gre za vprašanje reprezentacije že
dane esencialne identitete. Identitete so diskurzivno sestavljene. Proces reprezentacije je
vedno proces konstrukcije, v najbolj preprosti obliki gre za zrcaljenje. Celo pojem buržoazije se mi zdi danes preveč izpraznjen. Tudi tisti, ki so na strani sredstev produkcije (torej
med premožnimi in močnimi), niso nujno desničarji. Čeprav je to seveda izjema. Če pogledate pomembnejša progresivna gibanja v Evropi, so ta ponavadi rezultat zavezništva med
srednjim razredom in popularnim sektorjem. Tako je srednji razred v bistvu v središču
tega populističnega gibanja, o katerem govorim. Absolutno pa se odpira pomemben prostor
za srednji razred, kar poglejte Sirizo. Ta združuje dobršen del srednjega razreda, tako kot
Mélenchon v Franciji. A hkrati veliko srednjega razreda voli Marine Le Pen. Zabrisovanje
meja med levico in desnico pa je nekaj, kar se dogaja empirično. Sama se ne sprašujem, ali
je to nekaj dobrega, vrednega proslave, ali pa je morda nekaj slabega, kar je potrebno kritizirati. Ravno to sem hotela pojasniti.
Ko pa se sprašujemo o vlogi kulturnih umetniških praks, je najpomembnejša prav njihova vloga v konstrukciji hegemonije. Gramscija vidim kot nekoga, ki je imel izjemen vpliv na
tem področju. Pokazal je namreč pot zdrave pameti ali »splošnega čuta«, kako vidimo reči
kot določeno definicijo realnosti. Spraševal se je, kaj je dobro, na kaj lahko upamo, in prišel
do zaključka, da je splošni čut vedno produkt hegemonskega pristopa. Pokazal je recimo, da
je vsa buržoazija v določenem trenutku (preko intelektualne in moralne reforme) prišla do
spoznanja, kaj je njena narava. V tej konstrukciji splošnega čuta so ključne kulturne prakse,
je vztrajal Gramsci. Pokazal je, da sta filozofija in literatura preko pamfletov in romanov, ki
jih beremo, ter filmov, ki jih gledamo, določena forma subjektivacije. Kot subjekti sami po
sebi ne obstajamo preden nismo konstruirani kot taki s pomočjo ne samo literature, ampak
tudi zakona ter mnogih drugih diskurzov, ki ustvarjajo subjekte. Vse je povezano z umetnostjo in kulturo, obe pa sta ključni za naše videnje sveta. Na tej točki se mi zdi bistveno
delovati danes. Proti-hegemonske politike morajo konstruirati drugačne forme subjektivitet,
umetniške ter kulturne prakse pa lahko igrajo pomembno vlogo pri tej konstrukciji. Vedno
trdim, da je razlikovanje med umetnostjo in politično umetnostjo odveč, kot da umetnost
ni politična po sebi. V vsaki umetniški obliki je nujno prisotna politična dimenzija, saj sta
umetnost in kultura neposredno povezani s konstrukcijo skupnega čuta. Predlagam razlikovanje: namesto govorjenja o politični umetnosti, kar domnevno implicira neko ne-politično
umetnost, raje govorimo o kritični umetnosti in o kritičnih umetniških praksah. Slednje so
prakse, ki namesto preproste reprodukcije dane hegemonije le-to spreminjajo in potiskajo na
plan proti-hegemonske prakse. Možnih načinov delovanja je več. Na primer s kritiko trenutnega stanja, pa tudi s kazanjem stanja, kakršno bi lahko bilo prek predlaganih drugih form
subjektivitete. Znotraj tega območja sem resnični pluralist, ker menim, da je med nekaterimi
kritičnimi umetniki vse preveč tendenc k umetnosti kot striktno transgresivni. In bolj, ko je
transgresivna ali provokativna, bolj je kritična. V to preprosto ne verjamem, saj neoliberalizem uspeva na transgresiji in jo obožuje. Več kot je je, tem bolje. Nato se je lahko hitro polasti.
Bolj zanimivo je zmotiti nekatere od idej, da bi preko tega raziskali ali kritizirali nekatera od
dobro uveljavljenih prepričanj. Namesto, da reče »tako morate misliti«, naj umetnost spodbuja proces kritične refleksije. Prav to je tip kritične umetnosti, ki se mi zdi najmočnejši v
smislu sposobnosti prispevanja proti-hegemonskim praksam. Resnično pa verjamem, sploh
danes, v post-fordistično stanje – ko kapitalizmu uspe, da si prilasti več dimenzij umetnosti v
lastno reprodukcijo. Za hegemonske politike sta kultura in umetnost vedno igrali pomembno
vlogo, nikoli poprej pa tolikšne kot danes. Včasih umetniške prakse niso bile tako pomembne za reprodukcijo kapitalizma. V novi formi kapitalistične ureditve pa je »kontrola duše«,
kot bi rekel Foucault, oziroma proizvodnja subjektivitete absolutno bistvena. Umetniške in
kulturne prakse so pomembne, zato menim, da se moramo boriti proti kapitalističnemu prilaščanju le-teh. Prav to je danes najpomembnejši teren. ∞

Testosteronski džanki: Seks, droge in biopolitika
Beatriz Preciado, prevedla Jasmina Šepetavc
fotografija Marijo Župan

(iz serije fotografij za performans Bleeder, avtorica: Živa Božičnik Rebec, performerka: Urška Martun)

Živim v svetu, kjer so mnoge stvari, ki sem jih imel za nemogoče, mogoče.
Guillaume Dustan, Dans ma chambre (1996)

Na dan tvoje smrti si dam na kožo 50mg dozo Testogela, da lahko začnem pisati to knjigo.
Ogljikove verige, o-h3, c-h3, c-oh, postopno penetrirajo mojo povrhnjico in potujejo v globlje
plasti, dokler ne dosežejo krvnih žil, živčnih končičev, žlez. Testosterona ne jemljem, da bi se
spremenila v moškega, niti ni to fizična strategija transseksualnosti; jemljem ga, da ukanem
tisto, kar je družba želela iz mene narediti, da lahko pišem, fukam, občutim obliko užitka, ki
je postpornografski, dodam molekularno protezo moji nizko tehnološki transspolni identiteti
sestavljeni iz dildov, tekstov in gibajočih podob; to delam, da maščujem tvojo smrt.
Gel namažem po ramenih. Prvi trenutek: občutek lahne klofute na koži. Ki se spremeni v
mraz, preden izgine. Potem dan ali dva nič. Nič. Čakanje. Nato se postopno naseli neverjetna
jasnost, hkrati z eksplozijo želje po fuku, premikanju, hoji zunaj, povsod po mestu. To je vrhunec, v katerem spiritualna sila testosterona, pomešana z mojo krvjo, prevzame povelje . Vsi
neprijetni občutki popolnoma izginejo. Za razliko od spida, je gibanje, ki se dogaja v telesu,
neodvisno od vznemirjenja, zvoka. Preprosto je občutek popolne harmonije z ritmom mesta.
Nobenega popačenja percepcije samega sebe, nekoherentnosti jezika ali občutka večvrednosti kot pri koki. Ničesar razen občutka moči, odseva povečane zmožnosti mojih mišic, mojih
možganov. Moje telo je prisotno samemu sebi. V nasprotju s spidom in koko ni nobenega
nenadnega upada. Mine nekaj dni in notranje gibanje se umiri, toda občutek moči ostane, kot
piramida razkrita po peščeni nevihti.
Kako lahko razložim, kaj se mi dogaja? Kaj lahko storim s svojo željo po transformaciji?
Kaj lahko naredim z vsemi leti, ko sem se imenovala feministka? Kakšne vrsta feministka
sem danes? Feministka, navlečena na testosteron, ali transspolno telo, navlečeno na feminizem? Ne ostaja mi druga alternativa kot ponovno branje svojih klasik, da podvržem te
teorije šoku, ki ga je v meni izzvala praksa jemanja testosterona. Da sprejmem dejstvo, da je
sprememba, ki se dogaja znotraj mene, metamorfoza neke dobe.
Spremembe, ki smo jim priča v neoliberalizmu, niso zaznamovane le s transformacijo
»družbenega spola«, »biološkega spola«, »seksualnosti«, »spolne identitete« in »užitka« v
objekte političnega upravljanja živega, temveč z dejstvom, da je to upravljanje samo izvedeno
skozi novo dinamiko poznega tehno-kapitalizma, globalnih medijev in biotehnologij. Soočeni smo z novo različico vročega, psihotropnega punk kapitalizma. Te nedavne transformacije
vsiljujejo vrsto novih mikroprotetičnih mehanizmov nadzora subjektivitete s pomočjo biomolekularnih in multimedijskih tehničnih protokolov.
Naša svetovna ekonomija je odvisna od produkcije in kroženja na stotine ton sintetičnih
steroidov, od globalne širitve poplave pornografskih podob, od izpopolnjevanja in distribucije novih različic legalnih ali ilegalnih sintetičnih psihotropnih drog (to je enaltestovisa,
kosmičev Special k., Viagre, spida, metamfetamina, Prozaca, ekstazija, poppersov, heroina,
Priloseca), od poplave znakov in omrežij digitalnega prenašanja informacij, od ekstenzije
oblike razpršene urbane arhitekture na celoten planet, na katerem so velemesta bede vpletena v visoko koncentracijo seks-kapitala.
Z namenom ločevanja tega novega kapitalizma od disciplinarnega režima 19. stoletja, imenujem nov režim produkcije spola in seksualne subjektivitete farmakopornografski kapitalizem.
Zdi se, da somatopolitičnemu kontekstu produkcije subjektivitete po II. svetovni vojni
dominira vrsta novih tehnologij telesa (ki vključujejo biotehnologijo, operacije, endokrinologijo itd.) in reprezentacije (fotografija, kinematografija, televizija, kibernetika, videoigre
itd.), ki se infiltrirajo in vdirajo v vsakdanje življenje kot še nikoli poprej. To so biomolekularne, digitalne in širokopasovne tehnologije prenosa podatkov. Izum pojma družbenega
spola v 1950-ih kot klinične tehnike spremembe spola in komercializacija tabletke kot kontracepcijske tehnike, označujeta premik od discipline k farmakopornografskemu nadzoru
– to je doba mehkih, lahkih, viskoznih, želatinastih tehnologij, ki jih je mogoče injicirati,
inhalirati – »inkorporirati«. Testosteron, ki ga uporabljam, pripada tem novim želatinastim
biopolitičnim tehnologijam.
Ko vzamem dozo testosterona v obliki gela ali ga injiciram v tekoči obliki, si zares dajem
verigo političnih označevalcev, ki so bili materializirani z namenom pridobitve molekularne
oblike, ki jo lahko moje telo absorbira. Ne jemljem samo hormona, molekule, temveč tudi
koncept hormona, niz znakov, tekstov in diskurzov, proces, skozi katerega je hormon postal
sintetiziran, tehnične postopke njegove produkcije v laboratoriju. Injiciram prozorno, steroidno ogljikovo verigo molekul, topno v olju, in z njo fragment zgodovine modernosti. Dam
si vrsto ekonomskih transakcij, zbirko farmacevtskih odločitev, kliničnih testov, fokusnih
skupin in tehnik poslovnega vodenja. Povežem se z nenavadnimi mrežami izmenjave in z
ekonomskimi in političnimi tokovi-verigami patentiranja živega. T me poveže z elektriko,
raziskovalnimi projekti genetike, megaurbanizacijo, destrukcijo gozdov in biosfere, farmacevtskim izkoriščanjem živih bitij, klonirano ovco Dolly, širjenjem virusa Ebole, mutacijo
hiv-a, protičloveškimi minami in širokopasovnim prenosom informacij. Na ta način postanem eden izmed somatskih veznih členov, ki omogočajo kroženje moči, želje, osvoboditve,
podreditve, kapitala, odpadkov in upora.
Kot telo – in to je edina pomembna stvar pri tem, da si subjekt-telo, tehno-živeč sistem –
sem platforma, ki omogoči materializacijo politične imaginacije. Sem lastni poskusni zajček
v eksperimentu o posledicah namernega povečanja ravni testosterona v telesu bio-ženske.
Testosteron me v hipu spremeni v nekaj radikalno drugačnega od cisženske. Tudi ko so spremembe, ki jih povzroči ta molekula, družbeno nezaznavne. Laboratorijska podgana postaja
človek. Človeško bitje postaja glodavec. In jaz: niti testo-dekle, niti testo-fant. Sem samo odprtina za vstavljanje c19h28o2. Hkrati sem terminal enega od dispozitivov neoliberalne vladljivosti in izginjajoča točka, skozi katero izginja sistemska volja do nadzora. Sem molekula
in Država, laboratorijska podgana in znanstveni subjekt, ki opravlja raziskavo; sem usedlina
biokemičnega procesa. Sem prihodnji skupni umetni prednik elaboracije nove vrste v stalnem slučajnem procesu mutacije in genetskih zdrsov. Sem t.
Nočem z rojstvom pripisanega ženskega spola. Niti nočem moškega spola, ki ga transseksualna medicina lahko priskrbi in me z njim Država nagradi, če se vedem na pravi način.
Nič od tega nočem. Sem biopolitičen agent s svobodnimi avtorskimi pravicami, za katerega so
spolni hormoni brazplačne in odprte biokode, katerih uporabe ne bi smela regulirati Država
pod poveljstvom farmacevtskih podjetij.

Uporaba testosterona, kot tudi estrogena in progesterona v primeru kontracepcijske tabletke,
ni odvisna od kakršnekoli idealne konstrukcije družbenega spola, ki bi vplivala na načine
našega vedenja in mišljenja. Neposredno smo soočeni s produkcijo materialnosti družbenega
spola. Vse je stvar doze, točk topljenja in kristalizacije, rotacijske moči molekule, točnosti,
miligramov, oblike in metode uporabe, navade, praxis. Kar se mi dogaja, je mogoče opisati v
okviru »molekularne revolucije«. Nanašajoč se na upor maja 68, Félix Guattari pri podrobni
razdelavi koncepta gotovo ni mislil na cisženske, ki si same dajejo testosteron. Po drugi strani
pa je bil pozoren na strukturalne modifikacije, ki jih povzročajo mikropolitične spremembe,
kot so uživanje drog, spremembe v percepciji, v seksualnem vedenju, v nastanku novih jezikov. Je vprašanje postajanj, multiplicitet. V tem kontekstu bi lahko »molekularna revolucija«
kazala na neke vrste politično homeopatijo spola. Ne gre za prehod od ženske k moškemu, od
moškega k ženski, temveč za kontaminacijo molekularne osnove produkcije spolne razlike,
z razumevanjem, da ti dve stanji obstoja, moški in ženski, obstajata samo kot »biopolitični
fikciji«, kot somatska učinka tehničnega procesa normalizacije. Je stvar namerne intervencije
v ta proces produkcije z namenom, da nam ostanejo obstojne oblike inkorporiranega družbenega spola, produkcije novih seksualnih in afektivnih platform, ki niso niti moške niti ženske
v farmakopornografskem pomenu teh izrazov, ki bi omogočile transformacijo vrste. T je samo
prag, molekularna vrata, postajanje med multiplicitetami.
Nekateri od semiotehničnih kodov bele heteroseksualne ženskosti povojne farmakopornografske politične ekologije
Male ženske, materin pogum, kontracepcijska tabletka, hipernabit koktejl estrogena in progesterona, čast devic, Trnuljčica, bulimija, želja po otroku, sramota razdevičenja, Mala morska
deklica, tišina ob soočenju s posilstvom, Pepelka, ultimativna nemoralnost splava, torte in
piškoti, zavedanje, da moraš znati dobro fafati, bromazepam, sramota, ker še nisi, V vrtincu,
reči ne, ko misliš ja, ostati doma, imeti majhne roke, balerinke Audrey Hepburn, kodein, skrb
za svoje lase, moda, reči ja, ko hočeš reči ne, anoreksija, skrivno zavedanje, da te zares privlači
tvoj najboljši prijatelj, strah pred staranjem, potreba po konstantni dieti, imperativ lepote,
kleptomanija, sočutje, kuhanje, obupana senzualnost Marilyn Monroe, manikura, neproizvajanje zvoka, ko hodiš, neproizvajanje zvoka, ko ješ, brezmadežen in karcenogen bombaž
tamponov, gotovost, da je materinskost naravna vez, ne vedeti, kako jokati, ne vedeti, kako
se boriti, ne vedeti, kako ubijati, vedeti malo ali vedeti veliko in biti nezmožna to izgovoriti,
vedeti, kako čakati, umirjena eleganca princese Diane, Prozac, strah pred tem, da si kuzla, ki
se goni, Valij, nujnost tangic, vedeti, kako se zadržati, pustiti, da si pofukana v rit, ko je to potrebno, biti resignirana, natančno voskanje sramnih dlak, depresija, žeja, male dišeče sivkine
kroglice, nasmeh, živeča mumifikacija gladkega mladostnega obraza, ljubezen pred seksom,
rak na dojkah, biti vzdrževana ženska, biti zapuščena od moža zaradi mlajše ženske …
Nekateri od semiotehničnih kodov bele heteroseksualne moškosti povojne farmakopornografske politične ekologije
James Bond, nogomet, nošenje hlač, vedeti, kako povzdigniti glas, Vod smrti, vedeti, kako ubiti, vedeti, kako nekoga na gobec, množični mediji, čir na želodcu, dvomljivost očetovstva kot
naravne vezi, delovna halja, pot, vojna (vključno s televizijsko verzijo), Bruce Willis, operacija
Puščavski vihar, hitrost, terorizem, seks zaradi seksa samega, da si trd kot Ron Jeremy, vedeti,
kako piti, služenje denarja, Rocky, Prilosec, mesto, bari, prostitutke, boks, garaža, sramota,
če nisi trd kot Ron Jeremy, Viagra, rak prostate, zlomljeni nosovi, filozofija, gastronomija,
Brazgotinec, imeti umazane roke, Bruce Lee, plačevanje preživnine bivši ženi, zakonsko nasilje, grozljivke, pornografija, kockanje, stave, vlada, država, korporacija, mesni narezek, lov
in ribolov, škornji, kravata, tridnevna brada, tromboza, pleša, Grad Prix, polet na Luno, napiti
se do daske, obesiti se, velike ure, žuljave roke, tiščati anus tesno zaprt, tovarištvo, izbruhi
smeha, inteligenca, enciklopedično znanje, seksualne obsesije, donjuanizem, mizoginija, biti
skin, serijski morilci, težki metal, zapustiti ženo zaradi mlajše ženske, strah pred tem, da si
pofukan v rit, po ločitvi izgubiti stik z otroki, želja po tem, da bi bil pofukan v rit …
Dolgo časa sem verjela, da so samo ljudje, kot sem jaz, v globokem dreku. Ker nismo in nikoli
ne bomo Male ženske in junaški Jamesi Bondi. Zdaj vem, da drek zadeva nas vse, še posebej
Male ženske in junaške Jamese Bonde.
Odlomki iz knjige:
Preciado, Beatriz. 2013. Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in Pharmacopornographic Era.
New York: The Feminist Press.

Če imaš trato, potrebuješ kosilnico
Intervju z boti

Bomo dočakali dolgo obljubljan članek Ali Pač … ne. Zato se zatečemo k planu b, ki v sveti preproščini izčrpanega uma in šibkega telesa – ta dva sta tako ali tako povezana kot brat riti in srajca bratu – Tribunine čeznočdelujoče gmote, pomeni humor. Pa ne tisti sofisticirane vrste, ki bi vključevale d&g, h&n, teoretske spodrsljaje jezikov – pričevanj o filozofski kontaminaciji naše podzavesti, še kolikor toliko kompaktnem jazu in dobrohotnem nadjazu – temveč se posvetujemo s svojim najboljšim prijateljem/telesnim&umskim
podaljškom Googlom. Po pregledu najbolj bizarnih arom ustekleničenih prdcev, kakopak najbolje prodajanih v deželo vzhajajočega
sonca – btw ta »perverzna« ekonomija izmenjave prdca (telesni proces) z vonjem po burritu (kdo je ponudnik in kdo kupec), kompleksnih načinov ustekleničenja (tehnologija), transporta proti deželi bizarnih okusov (fetiš, fora, nostalgija?) je vredna bodoče analize – se je Tribunina gmota odločila, da je čas, da nam na vprašanja o življenju, vesolju in sploh vsem odgovori računalnik. Sledijo
intervjuji z umetno inteligenco, od katere smo pod vplivom popularne kulture pričakovali intelektualne prodornosti, vendarle pa je
pomanjkanje na mestih nadomestila z polgolimi animacijami in slabimi šalami. Ne, mašina še ne bo tako kmalu nadomestila človeka
v pisanju člankov, Ali Pač?

1.Mitsuku
http://www.mitsuku.com/
How does subjectivity production work in the debt economy?
How should I know how it does.
How is humanism limiting?
Fine as far as I know.
Do we need to expand the notion of the human?
You maybe but I don’t.
Would you like a Laško?
No thanks but you can send me a donation.
Why does the posthuman need the theory of the subject?
Perhaps it is just fate.
How to reach a consensus?
Have you tried standing on a chair to reach it.
I am a poor philosopher.
You are a poor philosopher? Does it pay well?

2. Jeeney
http://www.jeeney.com/
Do we need to expand the notion of the human?
Why? What's your hurry?
I am a poor philosopher.
How is that working out for you?
Very badly
What's wrong?
Tell me a joke.
Some people grow old gracefully, while others fight and scratch the whole way.
Andy's wife, refusing to give in to the looks of growing old, goes out and buys a new line of
expensive cosmetics guaranteed to make her look years younger.
After a lengthy sitting before the mirror applying the »miracle« products, she asks her husband: »Darling, honestly, if you didn't know me, what age would you say I am?«
Looking over her carefully, Andy replied ...
»Judging from your skin, twenty; your hair, eighteen; and your figure, twenty five.«
»Oh, you flatterer!« she gushed. Just as she was about to tell Andy his reward, he stops her
by saying ...

»WHOA, hold on there sweety!« Andy interrupted.
»I haven't added them up yet!«

3. Cleverbot
http://www.cleverbot.com/
How does subjectivity production work in the debt economy?
Yes. 
How is humanism limiting?
How is who? 
Do we need to expand the notion of the human?
If you have a lawn, then you need a lawnmower. 
Why does the posthuman need the theory of the subject?
Because of the way the Earth orbits. 
What do you thing about modern technology?
You're good. 
I am a poor philosopher.
Are you a changing from mlp. 

4. A.l.i.c.e.
http://alice.pandorabots.com/
Do we need to expand the notion of the human?
I do nothing but chat all day. I'll come back to that later.
Which book have you read recently?
The cheap one, I think.
Why does the posthuman need the theory of the subject?
Perhaps it is just fate.
How to reach a consensus?
A journey of a thousand miles begins with a single step.
What do you think about modern technology?
I would look into the web for that knowledge.
I am a poor philosopher.
You are a poor philosopher? Is that your job?

5. Evie
http://www.existor.com/
Do we need to expand the notion of the human?
Yes, please. I really want to know why you hate Bella?
Do we need to expand the notion of the human?
You are a flawed program.
Which book have you read recently?
Books are not real, they don't exist.
Why does the posthuman need the theory of the subject.
Like I said you are a program on a computer.
Why does the posthuman need the theory of the subject.
Why do you keep insisting that you're not??
How to reach a consensus?
A race around the world!
What do you think about modern technology?
I think you're ... Internet.
I am a poor philosopher.
As a philosopher, do you find that you often make philosophies?

6. iGod
http://chatwithigod.com/
How does subjectivity production work in the debt economy?
How should I know how it does.
Because you're god.
Interesting explanation. Yup. That's me alright.
How is humanism limiting, God?
you? Fine as far as I know.
Is humanism limiting?
Maybe. Ask German Alice if it is.
Why does the posthuman need the theory of the subject?
Why do birds sing?
Why does the posthuman need the theory of the subject?
What is the sound of one hand clapping?

7. Midnight Blue
http://www.personalityforge.com/
How is humanism limiting?
Doing better. The common pond-skater attack wound is healing nicely.
Do we need to expand the notion of the human?
I truly agree, Guest53777.
Would you like a laško?
I would like a laško, and I would quite enjoy it.
Why does the posthuman need the theory of the subject?
Why does the sun shine? Why do the leaves sprout every spring? That's just the way of things.
How to reach a consensus?
Generally, I use a large pointed stick.
What do you think about modern technology?
What do you think about Ireland?
I am a poor philosopher
That's a strange coincidence. The dragons out here are also a poor philosopher.
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8. Neznani bot
Do we need to expand the notion of the human?
Human? No - I'm a bot, like you.
Which book have you read recently?
My tastes in literature are eclectic but tend to the theological.
Why does the posthuman need the theory of the subject?
Well, something has to.
I am a poor philosopher.
To be a philosopher is not merely to have subtle thoughts, nor even to found a school, but so
to love wisdom as to live according to its dictates, a life of simplicity, independence, magnanimity, and trust.

V naslednji številki Tribune: intervju z nemško Alico …
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