
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

FILOZOFSKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TADEJ PIRC 

 

 

POSTMETAFIZIČNI ETHOS EKONOMIZIRANEGA GLOBALIZMA 

 

DOKTORSKA DISERTACIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2015



 

Univerza v Ljubljani 

Filozofska fakulteta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadej Pirc 

 

 

Postmetafizični ethos ekonomiziranega globalizma 

 

Doktorska disertacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorica: red. prof. dr. Cvetka Tóth Študijski program: Humanistika in družboslovje 

      Področje: Filozofija 

 

 

Ljubljana, 2015



 

 

 
Doktorski študij je delno sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega 

sklada. Sofinanciranje se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za 

obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; 

prednostne usmeritve 1. 3: Štipendijske sheme. 

 

 

 

 

 
Del doktorskega študija je bil opravljen na Univerzi v Sarajevu v okviru programa mednarodne 

mobilnosti Erasmus Mundus – Basileus IV. 

 

 

 

 

 
Del doktorskega študija je bil opravljen na Univerzi v Tübingenu v okviru programa 

mednarodne mobilnosti Erasmus+. 

 

 

 

 

 
Doktorsko nalogo je podprla in sofinancirala Ustanova akademika dr. Antona Trstenjaka.



POVZETEK 

 

Doktorska disertacija z naslovom Postmetafizični ethos ekonomiziranega globalizma se sooča 

z vprašanjem ethosa in s tem povezane etike ter metafizike tretjega tisočletja. Osrednja teza 

trdi, da se je formiral enoten (globalen oziroma svetovnozgodovinski) ethos sodobnosti, ki je v 

prvi vrsti postmetafizične narave. Oblikujeta in obvladujeta ga ekonomija odnosov ter 

globalizacija kot kompresija prostora in časa. Ethos sodobnosti zato ustvarja in pogojuje etiko 

partikularnosti, ki je bistveno determinirana s svetovnotržno metafiziko oziroma z 

ekonomiziranim globalizmom, saj se je kapitalska globalizacija izkazala za edino totalno in ves 

svet obsegajočo globalizacijo. 

 Delo vstopa v obravnavano problematiko skozi uvid o pomenu prostora, v katerem bit 

bivajočega pride do svoje posvetne eksistence kot tubit. Prostorska določenost se v tesni vezi z 

jezikom poveže v temeljno substanco, v kateri se oblikujejo tradicija, norme, običaji, folklora 

in nenazadnje etika. Besedilo opozarja na mnogoterost etičnih in ideoloških perspektiv, ki so si 

med seboj nasprotne, a se vendarle vse ujemajo v skupnem metafizičnem imenovalcu 

nesmrtnosti. To je temeljni motiv vsakega delovanja, s čimer pričujoče delo izpostavlja pomen 

biologije, vplivi katere se kažejo tudi v okrožju političnega, ki stroji družbeno realnost.  

 Osrednja referenca disertacije je Peter Sloterdijk; še zlasti so preučeni njegovi koncepti 

avtomobilizacije, kinetične utopije in imunologije. V permanentni mobilizaciji, ki je v svojem 

jedru gibanje k nesmrtnosti ter postmetafizični znanilec človekove odpovedi bogu in vrhovnim 

vrednotam (kar je enako odpovedi univerzalni etiki), tiči temeljna gonilna sila sodobnega 

človeka. S to je povezana tudi globalizacija, ki se v svojem postmetafizičnem zasnutku sprevrže 

v globalizem (kapitalski imperializem), katerega temeljni princip delovanja je svetovnotržna 

metafizika. Tekom besedila so analizirana in komentirana vsa pomembnejša Sloterdijkova dela, 

še zlasti pa tista, ki posegajo v diskurz o konceptih, ki se razpredajo med metafiziko in etiko.  

Za pričujočo raziskavo sta pomembna tudi pojma eros in timos. Eksplikacija skuša 

dokazati, da se oba izpostavljena koncepta napajata pri istem izviru, saj je temeljno izhodišče 

obeh zadovoljitev potreb: na eni strani bioloških in na drugi političnih. Med slednje se uvrščajo 

zlasti potrebe po priznavanju, umeščenosti v (politično) strukturo in ohranjanju metafizično 

konstruirane identitete.  

 V nadaljevanju se delo sooča z nekaterimi pomembnejšimi vidiki svetovne zgodovine 

in človekovega postajanja v njej; to so še zlasti medicinska praksa, genski inženiring, 

biotehnologija in ekološke teme. Bistveno spoznanje te analize je bazična povezanost vseh 

izpostavljenih konceptov, in sicer v postmetafizičnem zasnutku ideje ohranjanja življenja in 



stremljenja po nesmrtnosti. Tudi v tem se jasno kažejo parametri tega, kar je Sloterdijk 

imenoval kinetična utopija. Napredek sicer ne pozna jasnega konca, a to še ne pomeni, da konec 

ne bo naposled vendarle nastopil. 

 V tretji četrtini se delo loti geopolitičnih in kulturoloških tem ter zasleduje 

razdrobljenost svetovnozgodovinskih entitet in njihovih etičnih dispozicij, obenem pa odkriva 

tesno povezanost vseh sfer v krogotoku ponudbe in povpraševanja (svetovnotržna metafizika), 

s čimer ponovno potrjuje izpostavljeno tezo enotnega oziroma globalnega ethosa sodobne 

prostorsko-časovne makrosfere. 

 Kljub enotnosti ethosa delo ne zanika etičnega partikularizma in perspektivizma 

oziroma ju izpostavlja kot dve od bistvenih značilnosti sodobnosti. Zato se ob koncu skuša 

spoprijeti tudi z medetičnim posredovanjem, ki ga lahko ponudi personalistična etika kot tretja 

pot skozi razvoj koncepta angažirane komunikativnosti. Ta je nujen pogoj možnosti 

odgovornosti kot temelja skupnostnega bivanja mnogoterih identitetnih in etičnih dispozicij. 

Navsezadnje si vsaka bit želi biti na način biti-v-miru. 

 Delo metodološko ustreza kontinentalni tradiciji filozofskega raziskovanja; filozofijo 

razume kot antropološko analizo metafizičnih pojmov, opira pa se na kulturnohermenevtično 

metodo, deskriptivno analizo in primerjalno metodo. Deloma se poslužuje tudi kulturne 

historiografije in historične morfologije. 

 Doktorska disertacija je zavezana dolgi tradiciji filozofije kot mišljenja zaradi mišljenja 

samega, zato se izvajanje brez eshatološke preroškosti zaključi v aporiji, v bližini niča. 

 

 

Ključne besede: globalizem, svetovnotržna metafizika, Peter Sloterdijk, nesmrtnost, 

mobilizacija, eros, timos, identiteta, personalizem, odgovornost. 

  



SUMMARY 

 

The doctoral dissertation entitled Postmetafizični ethos ekonomiziranega globalizma focuses 

on the issue of ethos and, with this, related ethics and metaphysics of the third millennium. The 

central thesis argues that there is a single (global or world-historical) ethos of contemporariness 

that has formed in a post-metaphysical mode. It is shaped and controlled by the economy of 

relations and globalization as a compression of space and time. The ethos of contemporariness, 

therefore, establishes and enables ethical particularism, which is essentially determined by the 

metaphysics of the global market, or by the economized globalism, since only the globalization 

of the capital has proved itself to be total and encompassing the whole world.  

 The research enters the discussed issues through the insight into the meaning of space 

in which Being comes to its worldly existence as Dasein. The spatial determinacy binds tightly 

with language in order to establish the fundamental substance from which tradition, norms, 

customs, folklore and ethics emerge. This dissertation indicates the plurality of ethical and 

ideological perspectives, which are contrary, yet they still maintain their metaphysical common 

denominator of immortality. Immortality is the basic motif of every activity. With this, the 

dissertation emphasizes the meaning of biology, and the influences of it are also manifesting 

themselves in the sphere of politics, which is shaping the social reality. 

The main reference of the dissertation is Peter Sloterdijk. His concepts of 

automobilization, kinetic utopia and immunology are analysed in detail. In the course of the 

permanent mobilization – which is in its core mobility towards immortality and simultaneously 

the post-metaphysical herald of man’s resignation from god and top values (which is the same 

as the resignation from the universal ethics) – lies the fundamental driving force of the 

contemporary man. This force is also connected with globalization, which in its post-

metaphysical mode turns into globalism (the capital imperialism). The basic operational 

principle of this is the metaphysics of the global market. The dissertation analyses and 

comments on all of Sloterdijk’s important works, especially those dealing with concepts that 

are spread between metaphysics and ethics. 

Important for this research are also notions of eros and thymus. The explication strives 

to defend that both of these notions have the same origin since their fundamental basis is the 

fulfilment of needs: both biological needs and political needs. As the latter classify especially 

the needs of recognition, embedment in the (political) structure and preservation of the 

metaphysically built identity.  



The research proceeds with some of the most important aspects of world history and 

man’s dwelling in it; these are medicinal practice, gene engineering, biotechnology and 

ecological issues. The essential finding of this analysis is the fundamental intertwinement of all 

these concepts in the post-metaphysical mode of the idea of preservation of life and the striving 

for immortality. This manifests the parameters of what Sloterdijk termed kinetic utopia. An 

intelligible ending is not known to progress; however, this does not mean that the end will not 

eventually occur.  

 In the third part, the dissertation deals with the geopolitical and culture issues, especially 

with the partition of world history entities and their ethical dispositions. Furthermore, it also 

unveils the interconnectedness of all spheres in the circle of supply and demand (global market 

metaphysics), which once again confirms the explicated thesis of a single, or global ethos of 

the contemporary space-time macro sphere. 

 Despite the unity of the ethos, the dissertation does not deny ethical particularism and 

perspectivism. Moreover, it emphasizes them as two of the basic features of contemporariness. 

For this reason, the last part of the work attempts to contend with the inter-ethical mediation, 

which could be offered by the personalistic ethics as the third path through the development of 

the concept of engaged communication. This is the necessary condition of responsibility as the 

foundation of the collective dwelling of multiple identity and ethical dispositions. Ultimately, 

every being wants to dwell as a being-in-peace. 

 Methodologically, the research corresponds to the continental philosophical tradition, 

which interprets philosophy as an anthropological analysis of metaphysical notions. The 

research is based on the method of culture hermeneutics, the descriptive analysis and the 

comparative method. In part, it also makes use of culture history and historical morphology. 

 This doctoral dissertation is loyal to the long tradition of philosophy as thinking because 

of thinking itself. Consequently, the explication concludes without any eschatological 

prophecy. It closes in aporia; in the vicinity of Nought. 

 

Keywords: Globalism, global market metaphysics, Peter Sloterdijk, immortality, mobilization, 

eros, thymus, identity, personalism, responsibility. 
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»Wir sind nichts; was wir suchen, ist alles.« (Hölderlin) 

 

 

UVOD 

 

Čemu filozofija? To je vprašanje, ki se pogosto pojavlja v sodobnem znanstvenem diskurzu, 

kjer z veliko premočjo dominirajo naravoslovne znanosti. Ne sprašujemo se več po smislu 

filozofije, smotrnosti radovednosti, bistvu znanstvenega raziskovanja, kaj šele po bistvu 

človeka ali smislu njegovega obstoja. Filozofija se je ponižno umaknila s parketa pomembnih 

oziroma aplikativnih znanosti in si zatočišče poiskala v objemu humanističnih ved. Te se z 

družbenimi povezujejo v ogroženo vrsto, ki se na vso moč trudi ohraniti in ostati prisotna tudi 

v tretjem tisočletju. Zlati časi, recimo temu neoklasicizem filozofske znanosti, ki so ga 

zaznamovali veliki mojstri misli in besede od Descartesa do Hegla, so že davno minili.  

 

Če je v nekih drugih časih, pogosto (po krivem) imenovanih temna doba, filozofija bila dekla 

teologije, postaja danes vse bolj dekla politike. Sodobna filozofija se sooča z dvema ključnima 

političnima dejavnikoma: prvi ji nalaga, da se mora vedno znova dokazovati kot pozornosti 

vredna znanstvena disciplina; to nezaupanje v vrednost in potrebnost filozofske refleksije ter 

raziskovanja v filozofiji sami vzbuja močan občutek nelagodja in krivde ob porabi tako 

imenovanih javnih sredstev. Ta dejavnik je tako močan, da je celo filozofija sama, ta 

najarogantnejša med znanostmi, pričela dvomiti sama vase. Drugi politični dejavnik, ki 

prepreda in posega v filozofijo, je v svojem bistvu izpeljan iz prvega: filozofija mora, če želi 

veljavo in priznanje, postati aplikativna, prav tako kot ostale znanosti. Tukaj nastopi problem, 

ki lahko s seboj prinese grozovite posledice. Skupni imenovalec vseh poskusov definicije 

filozofije kot znanosti lahko izrazimo z enostavnim, a temeljnim konceptom: radovednost. 

Radovednost ni le seme vsake filozofije, temveč tudi vsake druge znanosti in prav radovednost 

je tisto, kar človeka dela človeka. Skratka, radovednost je potrebno razumeti kot temelj kulture, 

kot temelj logosa. V trenutku, ko se filozofija odvrne od svojega smotra, ko se ničemur več ne 

čudi, v trenutku, ko filozofija skuša svoja odkritja aplicirati na življenjskosvetne pojave, ko – 

moderno rečeno – skuša svojo vednost prenesti v prakso, v gospodarstvo, takrat je s filozofijo 

konec.  
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Aplikativni filozofiji preostane le še ena alternativa: aktivizem. Koliko legitimnosti ima 

filozofija kot gonilo gibanj, bodisi študentskih, svetovnonazorskih ali političnih? Ponujata se 

dva odgovora. Prvi meri na že omenjeno politizacijo filozofske misli, ki je pogosto zlorabljena 

v politično-aktivistične namene, zato se često dogodi, da se filozofija izkaže kot čista ideološka 

konstrukcija (teorija) in kot agregat politično-aktivistične prakse. Ta prenos korenini v več 

vzgibih in se napaja iz raznih motivov. Primarni med njimi so zagotovo oportunizem, 

eksistencialne stiske, narcisoidnost in ideološki boj. Slednji se vse bolj umika prvim trem, kar 

je eden izmed pokazateljev oslabljene (klasične ali celo primordialne) metafizične potrebe 

sodobnega človeka in prenosa te potrebe na polje postmetafizičnega, kjer se skozi isto formo 

prebuja moralistično potlačena biološka materija.  

 

Drugi odgovor je manj konkreten, a precej bolj iskren: vsaka filozofija je v svojem bistvu 

ideološka, s tem pa izvrsten substrat političnega in aktivističnega boja. Že res, da se je historični 

materializem oklical za edino neideološko teorijo, edino pravo teorijo onkraj ideologije, ki je 

obenem tudi edina sposobna prepoznati ideologijo in ideološke prakse, a se je tudi sam postavil 

na temelje neke pozicije, nekega stališča, ki, čeprav zavestno, zagovarja svojo paradigmo in jo 

vrednoti skozi prizmo lastne ideološke omejenosti. Omejen je z diskurzom lastne ideološke 

teorije, ki s svojo aroganco do antagonističnih ideologij ponuja idilično pribežališče aktivistični, 

politizirani in z idejo okuženi množici. To je sledništvo, človeku inherenten vzgib po 

pripadnosti, po zlitju z ostalimi, po povprečnosti, po normalnosti. »Heidegger bi verjetno rekel: 

Eksistirati pomeni biti držan v sredinski povprečnosti.«1 Obenem je to človeku neinherentna 

pozicija žrtve – ne glede na situacijo, ne glede na okoliščine –, tako zelo značilna za srditega 

cinika zahodne provenience okuženega z resentimentom in malodušjem. 

 

Namen pričujoče doktorske disertacije je prodreti prav v to občutje, v to stanje duha 

faustovskega človeka enaindvajsetega stoletja. Gre za dobo, ki jo obvladujeta tehnološki 

inženiring in informacija, ki sta najmočnejša prav v medsebojni kooperaciji. Prepoznavati 

sodobno tehnologijo in njene primarne rezultate – kot so denimo visoko zmogljivi računalniki 

za industrijsko, poslovno in domačo rabo, telekomunikacijske rešitve v obliki telefonije, 

televizije in interneta, ki so tako zelo značilne za sodobne (nove) medije, digitalizacija 

proizvodnje polizdelkov, končnih izdelkov, komunikacije in navsezadnje tudi vednosti – kot 

revolucijo, ki jo je prinesel konec prejšnjega tisočletja, je nekolikanj zgrešeno. Ne gre namreč 

                                                 
1 Sloterdijk, Peter. 2009. Srd in čas. Ljubljana: Študentska založba, str. 268. 
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za revolucijo, temveč za preprosto evolucijo človekovega postajanja v svetu. Historično 

gledano je namreč razvoj (zahodnega) človeka povsem logičen in teleološki, gre za zgodbo, ki 

bi ne mogla biti drugačna.2 Pojem determinizma tukaj ni prava asociacija, bistvena je namreč 

svetovna zgodovina človeka, ki stremi k napredku. To je zmeraj napredek v času in prostoru.  

 

Napredek je tukaj treba brati kot kompresijo. Kompresija časa oziroma časovne enote na 

mimobežni brezčasni trenutek pomeni skrajšanje postopkov, procesov, poti, gre skratka za 

kompresijo vsega in vsakršnega trajanja na nič. Nič je ideal, točka stremljenja, napredek pa 

pomeni približevanje tej točki. Revolucija zato konceptu napredka ne naredi nič dobrega, saj 

postavi igro na njen začetek. Revolucija premeša karte in kolesje zavrti ponovno, od začetka. 

Medtem pa pojem evolucije brezpogojno sovpada s konceptom napredka, ki brezpogojno sledi 

prav pojmu evolucije. Digitalna doba človeku nedojemljivo bliskovito premagljivih časovnih 

ovir je zato povsem normalna in običajna naslednica neke prejšnje dobe, v kateri je čas vendarle 

tekel človeško počasneje.  

 

Ob boku in ujemajoč se s časovno kompresijo evolutivno postaja vse bolj sofisticirana 

kompresija drugega univerzalnega elementa – prostora. Ča si je enačbo t=0 še pretežno 

enostavno predstavljati realizirano (hitre telefonske in optične linije brez zamika, neposredni 

televizijski prenosi brez zamika, satelitske povezave brez zamika ipd.), je enačba, ki prostor 

stisne na nič, nedojemljiva. Čeravno je kompresija prostorske komponente opazna na vsakem 

koraku, še bolje, na vsakem kilometru ceste ali železniškega tira oziroma na vsaki premagani 

milji v zraku, je prostor nič nezamisljiv (misliti ga je moč morda le v umu solipsističnega 

filozofa). Napredek zato zbuja določeno nelagodje že kot sam življenjskosvetni koncept, kaj 

šele kot pojem podvržen filozofski analizi in refleksiji, katere poskus bo izveden v nadaljevanju 

besedila. 

 

Problematiziranje stanja duha zahodnega človeka, ki ga obvladujeta resentiment in cinizem, ter 

analiza pojma napredka, ki osmišlja posvetno eksistenco človeka moderne dobe – od 

Kartezijevega dvoma, ki je zamajal temelj teofilne družbe, naprej –, sta smoter in obenem tudi 

sam cilj disertacije. Filozofiji ni namenjeno zaklinjanje tuje, že znane misli; filozofiji ni 

namenjeno izumljati novih in učinkovitejših strojev, informacij ali poslovnih modelov; niti 

filozofija ni primorana slediti trendom, biti aktualna; kaj šele predstavljati se kot politična 

                                                 
2 Za morfologijo svetovne zgodovine in skladnosti poteka razvoja zahodne civilizacije s to teorijo glej Spengler, 

Oswald. 2009. Zaton zahoda. Ljubljana: Slovenska matica. 
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alternativa, kot odrešiteljica. Na tem mestu se bo torej odvijala in razvijala filozofija trenutka, 

filozofija dobe oziroma filozofija duha (ne v smislu, ki si ga je prilastila analitična struja 

filozofije, temveč veliko bolj v heglovski maniri). Filozofija kot tista mišljenjska dejavnost, ki 

skuša misliti celoto. 

 

Smiselnost tega početja stoji in pade s smiselnostjo same filozofije kot znanstvene discipline. 

Ta je znanost, ki razbira duh časa, tega presoja, obenem pa motri njegovo bistvo z eksplikacijo 

in aplikacijo temeljnih ali osnovnih pojmov filozofskega ustroja. To je edina aplikacija v 

domeni filozofije, vsak drugačen poskus prenosa vednosti temeljne znanosti se izkaže za 

oportunizem in/ali podreditev. Naša naloga je torej pojme, kot so bit (celota bivajočega), 

partikularna bit (bit bivajočega, tubit), ethos, izvirnost, vednost in nesmrtnost, postaviti ob 

koncepte sodobne, pogosto imenovane tudi globalne dobe, kot so napredek, sodobna 

tehnologija, ekonomska nestabilnost, demokratični manko in temeljni problemi globalizirane 

družbe tveganja. Tukaj je stična točka sveta filozofije filozofov in življenjskosvetnega polja 

fenomenov. In prav tukaj lahko filozofsko razkrivanje bolesti terapevtsko prida k pomiritvi in 

sprijaznjenju zahodnega človeka tretjega tisočletja z lastnim načinom bivanja in vrednotenjem 

biti bivajočega. 

 

Filozofija se zmeraj dogaja v misli in je mišljenje zaradi mišljenja samega. Ko zapusti misel in 

se poda na cesto, ulice in trge, se sprevrže v puhli aktivizem s političnimi aspiracijami. 

Epistemološko gledano je zato metodologija – ob motivu – bistvenega pomena. V doktorski 

disertaciji bo deloma uporabljena povsem konvencionalna filozofska raziskovalna 

metodologija, ki zajema metodo interpretacije filozofskih besedil in besedil s širšega področja 

humanistike, metodo miselnega eksperimentiranja in primerjalno metodo (komparativna študija 

sistemov in struktur). Ob klasičnih prijemih bodo upoštevani tudi rezultati manj običajne 

metodologije v procesu filozofskega raziskovanja, ki je bliže družboslovnim znanostim. V 

ospredju bo predvsem zgodovinska metoda, s katero bodo s perspektive sodobnosti proučeni in 

interpretirani pojavi v preteklosti oziroma bodo vrednoteni skozi prizmo kompleksne 

morfologije svetovne zgodovine. Prav tako bo svoje prispevala tudi študija primerov s 

hermenevtiko njihove kontekstualnosti (kulturna historiografija).  

 

Zavezanost izvirnosti doktorskega dela bo skušala izpolniti predvsem sinteza rezultatov 

raziskovanja, ki bo bistveno temeljila na kulturno hermenevtični metodi, a ob tej vključevala 

tudi nekatere prijeme deskriptivne analize. Tukaj gre za ethos in iz tega izpeljano metafiziko, 
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pa vendar razprava ne bo ostala pri čisti spekulaciji, ampak se bo prav tako spustila na polje 

geopolitike in tej inherentne etike, ki se zmeraj odvija v tem svetu, saj smo tudi mi, ljudje, od 

tega sveta in ničesar ni, kar bi bilo od onega sveta. Niti ideje niti ideali. Vsaj tako je stališče 

postmetafizične filozofije, ki klasično metafizično formo napolnjuje z novimi ideološkimi 

kompleksi. Eden izmed teh je denimo ekologija, ki jo bomo v tem kontekstu obravnavali kot 

izjemno pomenljivo znanilko kinetične etike kot metafizike utopične mobilizacije za napredek. 

 

Besedila, ki bodo obravnavana v postopku raziskovanja in razvijanja pojmov, je možno 

razvrstiti po nekaj okvirih, obenem pa se vsa lahko povežejo preko skupnega imenovalca 

oziroma jim je skupen motiv. Gre namreč za avtorje in njihova dela, ki k problematiki, bodisi 

filozofski, sociološki ali splošno humanistični, pristopajo celostno, z izjemno močjo uvida v 

temelje, ki so zmeraj kulturni, ob tem pa izkazujejo zadovoljivo mero iskrenosti. Avtorje lahko 

v grobem razvrstimo v dve skupini: v prvo se uvrščajo romantiki ali idealisti, v drugo pa realisti 

ali materialisti. Razdelitev je seveda stara skorajda toliko, kot je stara filozofija, a je v 

pričujočem besedilu uporabljena morda nekoliko bolj specifično, saj je mišljena kontekstualno, 

zmeraj v razmerju do avtorjevega razumevanja metafizike same. Prav zato sta uporabljena tudi 

termina romantiki in realisti, kjer gre za razlikovanje, ki prve dojema kot tiste, ki se ne želijo 

odtrgati od metafizike oziroma jih vidi kot tiste, ki metafiziki sicer napovedujejo konec (ali so 

ga že razglasili), pa ji vendarle ostajajo zvesti; četudi zavoljo stare slave in veljave. Druge, torej 

realiste, pa ta razdelitev razume kot pripadnike tega sveta in le posvetnemu, saj je to edino, iz 

česar se napaja konstrukcija našega svetnega horizonta; ničesar torej ni, kar bi unificiralo ali 

generaliziralo posamezne vzgibe v splošne ideje in prav tako ni ničesar občega ali splošnega, 

kar bi pogojevalo posamično. Romantiki izhajajo iz metafizične ideje ali pojma in ga projicirajo 

v življenjski svet, realisti pa izključijo vse metafizično in se osredotočijo na okolni svet, na 

tukaj in zdaj. Izvir obojega je enak – to je seveda čudenje –, le da se izvira nahajata v različnih 

okrožjih. 

 

Osrednja referenca, oporna točka in teoretska podlaga bo Peter Sloterdijk (1947), svetovni 

filozof z nemškim državljanstvom, ki svojo misel gradi in razvija v knjižnih izdajah od leta 

1983, ko je objavil obsežno delo Kritika ciničnega uma. V preteklih desetletjih je bil oklican in 

opisan z mnogimi bolj ali manj žlahtnimi besedami, med drugim se ga pogosto izpostavlja kot 

prvo filozofsko glavo Nemčije ali strahotnega erudita, cajtgajstovskega razbiralca cajtgajsta, 

drznega trmoglavca in tudi tistega, ki se je spustil v boj za intelektualni prestol s samim 

Jürgenom Habermasom.  
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Omenjeno delo, avtorjevo prvo, je postalo izjemen bestseler in je Sloterdijka izstrelilo med 

svetovne filozofske zvezde. Knjiga je v toge filozofske debate v začetku osemdesetih let 

prejšnjega stoletja vnesla sveže poglede, ocene in vrednotenja historičnih dejstev ter zgodovine 

filozofije, ta spoznanja pa prenesla v čas sodobnosti, čas modernega zahodnega človeka in 

odkrila, da pravega razsvetljenstva sploh nikdar ni bilo; grški kinizem se je le pretvoril v 

sodobni cinizem. Tej provokativni tezi so skozi leta in nove objave sledile še druge 

kontroverzne teze, a vendar je – čeprav Sloterdijk še živi in ustvarja – možno strniti 

prizadevanje ali usmeritev vseh na eno samo idejo: posthumanizem.  

 

Sloterdijk se oklepa predvsem Friedricha Nietzscheja in Marina Heideggerja, obenem svojega 

učitelja Theodorja W. Adorna in deloma Arthurja Schopenhauerja, kot večnemu provokatorju 

in gorečemu zagovorniku iskrenosti pa mu je blizu tudi Oswald Spengler. Jasno, Sloterdijk se 

trdno oprijema metafizike, svojo misel pa gradi na raziskovanju in vrednotenju zgodovine, 

književnosti (blizu so mu denimo dela Friedricha Hölderlina, J. W. von Goetheja in Thomasa 

Manna) ter starogrške filozofije, v veliki meri pa tudi sodobnosti kot koncepta, znotraj katerega 

se odslikavajo variacije ključnih filozofskih (ali humanističnih) pojmov.  

 

Obče lahko Sloterdijkovo filozofijo opredelimo kot kulturno antropologijo. Prav ta opredelitev 

zagotavlja, da posthumanizem še ne pomeni odpovedi človeku, prav tako kot postmetafizika ne 

pomeni konca metafizike. Z novim razumevanjem človeka in njegovega mesta v stvarstvu še 

namreč ni konec človeka ali človeštva samega; z novo vlogo metafizike, ki ji jo ta posthumani 

človek namenja, pa še ni konca same metafizike. Človek ostaja bitje metafizične potrebe 

oziroma animal metaphysicum, a kot smo že nakazali, se je spremenila vsebina, ki se veže na 

to postmoderno, posthistorično, postideološko, skratka post- formo človekovega postajanja v 

svetu. 

 

Vse to Sloterdijk dodobra razvije in pojasni v njegovih nadaljnjih delih, med katerimi so za 

razvoj postmetafizične teorije v navezavi na sodobni ethos in etiko kot pojem bistvene knjige 

Prihajati k svetu – prihajati k jeziku (1988), Evrotaoizem: h kritiki politične kinetike (1989), 

Srd in čas (2006) in še neprevedena trilogija Sphären, ki je nastajala skorajda desetletje, deloma 

pa tudi zadnje veliko delo Spremeniti moraš svoje življenje (2009). Vse izpostavljene 

kompetence, ki jih je Sloterdijk razvil v zadnjih treh desetletjih – kinizem, Kant, Schopenhauer, 

Nietzsche, Heidegger, Spengler, Adorno, (post)moderna, postmetafizika, antropotehnika, etika, 
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kinetika, strukturalizem, sodobnost –, so nujni temelj in referenca pričujoče doktorske 

disertacije.  

 

Ob tem spektru bodo v pomoč še sodobni teoretiki družbe in politike, denimo Ulrich Beck, 

Francis Fukuyama, Samuel P. Huntington, Jeremy Rifkin, malo manj sodobni, kot sta Benedict 

Anderson in Jean-François Lyotard, ter avtorji, ki teoretizirajo humanizem in etiko ali povezavo 

duha časa s komponentami ethosa in ideologije, med katerimi še zlasti izstopata klasika Adam 

Smith in Max Weber. Samo vsebino napolnjujejo tudi sodobni avtorji, ki problematizirajo 

področje bioetike in medicinske etike, denimo Peter Singer, ob koncu pa je izpostavljena tudi 

preslišana misel personalistične etike Emmanuela Mounierja. Nedvomno je očiten tudi vpliv 

slovenskih filozofov, med njimi metafizike najbolj vešče Cvetke Hedžet Tóth, fenomenologa 

biti Tineta Hribarja in zvezdniškega kvazi-anti-ideologa Slavoja Žižka. Navsezadnje pa delo 

svoje temeljno razpoloženje jovialnega pritrjevanja sproščenemu življenju – razpoloženje, ki 

ga sicer ni zmeraj enostavno razbrati (niti v tem besedilu niti drugod) – dolguje tudi filozofu 

vedrine Janku M. Lozarju. »Odkar so ljudje, se je človek premalo veselil: Samo to, bratje moji, 

je naš izvirni greh!«3 

 

Disertacija bo v tem metodološkem okviru vsebinsko merila na zgoraj izpostavljene koncepte 

in pojme, med katerimi bo osrednjo vlogo zagotovo imel ethos, in sicer postmetafizični ethos 

ekonomiziranega globalizma. Formulacija meri na stanje sodobnosti, na duh časa oziroma dobo 

tretjega tisočletja. Temeljno raziskovalno vprašanje bo torej sam ethos sodobnosti, v katerem 

se manifestirata in skozi katerega prehajata tako metafizika kot tudi etika, ki sta v svojem 

(antropološkem) temeljnem jedru ena in ista stvar. Ključna teza doktorskega dela se tako glasi: 

formiral se je en, globalni ethos sodobnosti, ki je v prvi vrsti postmetafizične narave. Oblikujeta 

in obvladujeta ga ekonomija odnosov ter globalizacija kot kompresija prostora in časa. Temeljni 

poudarek teze je v tem, da kljub vsej razdrobljenosti, relativizmu, perspektivizmu in etični 

partikularnosti obstaja en skupni ethos človeštva, en ethos sodobnosti, ki sam to etiko 

partikularnosti obenem tudi ustvarja in pogojuje. Ta se kaže kot etika ničelnega dostojanstva in 

je bistveno determinirana s svetovnotržno metafiziko oziroma ekonomiziranim globalizmom. 

Pomembno je ponoviti še pojasnjevalni aneks k tej tezi, ki bi preslišan lahko imel škodljive 

posledice v etiki: postmetafizični ethos še ne pomeni konca metafizike in prav tako ne pomeni 

konca etike.  

                                                 
3 Nietzsche, Friedrich. 1999. Tako je govoril Zaratustra. Ljubljana: Slovenska matica, str. 100. 
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Vsak čas in prostor izpričujeta ethos, ki metafizično oblikuje etiko, pa naj bo to etika 

odgovornosti, personalistična etika ali etika svetovnega trga. Teza, v kateri trdimo, da obstaja 

le ena prostorsko-časovna makrosfera (in potemtakem le en ethos), bo podvržena različnim 

testiranjem in miselnim eksperimentom, skozi katere bo dokazana njena veljavnost. Gre za 

kritiko kot preučitev in analizo pogojev možnosti, torej kritiko v kantovskem smislu, in ne za 

kritiko v sociološkem smislu. Razumevanje pogojev možnosti je namreč nujni pogoj in prvi 

korak k razkritju ter razumevanju kritičnega pojma samega. 

 

Razvijanje teze bo potekalo postopoma, v korakih, ki si bodo logično-smiselno sledili skladno 

z genealogijo in genezo samega ethosa kot pojma in življenjskosvetnega koncepta, oziroma od 

partikularne do univerzalne (globalne ali svetovnozgodovinske) biti. Prvo poglavje z naslovom 

»Prihajati k svetu – prihajati k prostoru« zagotavlja substanco nadaljnji eksplikaciji 

raziskovanega problema. Opredeljeni so osnovni operativni pojmi, pojasnjeno je izhodišče 

disertacije, v katerem je poudarjena bistvena predispozicija uprostorjene biti bivajočega. V tej 

točki se eksplikacija nanaša zlasti na Sloterdijkovo koncepcijo človekovega postajanja, ki 

sprašuje po tem, kje se nahaja človek. Gre za tezo, ki tega avtorja zasleduje od vsega začetka 

njegovega filozofskega udejstvovanja, saj je sledi te moč najti tako v zgodnejših delih, denimo 

v Prihajati k svetu – prihajati k jeziku, kot tudi v novejših, kar se najbolj izrazito kaže v trilogiji 

Sphären. Tukaj gre za neko novo ali pa vsaj drugačno metafiziko, gre za postmetafizična 

stališča, ki metafizike sicer ne presegajo in je ne odpravljajo, temveč so le v nasprotju s 

tradicionalnim dojemanjem človekove biti-k-smrti, ki sprašuje, kdo ali kaj je človek. Bistveno 

določilo človekove biti je torej prostor, v katerem ta bit pride do svoje posvetne eksistence kot 

tubit, kar pa že nakazuje temelje precej bolj kulturološko naravnane razprave v nadaljevanju. 

 

Drugo poglavje, »Razčarana bit tretjega vala globalizacije«, umešča prostorsko opredeljeno bit 

v globalni prostor kapitala in ekonomije, ki bit odteguje tradicionalni metafiziki in metafizično 

opredeljeni etiki ter jo razčara na etično krhko eksistencialno raven biti-v-svetu-kapitala. 

Globalizacija je sicer že več kot dve tisočletji trajajoč proces (morda celo proces, ki se je pričel 

s samim človekom), ki ga je po Sloterdijku nujno misliti v treh historičnih korakih. Prvi val 

procesa globalizacije kot kompresije prostora in časa je zaznamovan z metafizično globalizacijo 

grške kozmologije. Druga faza globalizacije nastopi z navtično migracijo in odkrivanjem novih 

ozemelj v 15. stoletju, njen rezultat pa je filozofski koncept sveta kot globusa (krogle) in 

sovpada z novimi odkritji naravoslovnih znanosti, ki so v vzajemnem odnosu s filozofijo 

evropskega racionalizma vzklile iz humusa drznih poznorenesančnih mislecev (med drugimi 
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so še zlasti pomembne ideje Giordana Bruna). Po 2. svetovni vojni pa je možno razbrati tretji 

val globalizacije, ki človeka iztrga življenju in ga obsodi na biti-v-svetu-kapitala, saj se je 

ekonomska globalizacija izkazala za najbolj učinkovito totalizacijo. Za totalizacijo, ki se je 

razvijala in svojo moč pridobivala s poudarjanjem razumne prakse ter kalkulacije od 

razsvetljenstva naprej. Človeštvo se je s tem odvrnilo od logike smisla k logiki preračunljivega 

uma. Na tem mestu se odpira kopica bazičnih in perečih vprašanj, ki terjajo temeljito filozofsko 

obravnavo. Disertacija se bo zato osredotočila zlasti na tretji val globalizacije, s čimer bo 

osvetlila, analizirala in eksplicirala problem statusa človeka in humanizma trenutne dobe 

(posthumanizem); ethosa in njegove formacijske premoči nad človekom (kulturna pogojenost, 

partikularnost, relativizem); etike po izstopu iz polja metafizike (postmetafizika, svetovnotržna 

metafizika); in možnosti etike v okrilju ekonomizma preračunljivega duha tretjega tisočletja 

(ekonomizirani globalizem). 

 

Logika napredka, ki jo zastopa ekonomizirani smoter bivanja, se kaže kot celokupnost 

brezciljne mobilizacije in politične kinetike. Zato bo tretje poglavje, »Mobilizacija in mit o 

napredku«, skušalo analizirati dojemanje svetovne zgodovine človeka in zgodovine same kot 

poltraka. Razsvetljenski ali faustovski pathos po napredku skupaj z gorečim ekospektakelskim  

diskurzom sodobnega časa (trajnostni razvoj, ohranitev življenjskega prostora, pogojev in s tem 

človeka (ekološki fanatizem in moralizem, trajnostna etika)) zastira prezrto vprašanje: čemu in 

k čemu človek sploh napreduje? Nič namreč ne zagotavlja človekovega preživetja v 

neskončnost. Nič človeka ne dela nesmrtnega, pa čeprav se z vsemi političnimi sredstvi bori 

proti biološkemu dejstvu smrti in končnosti vsega živega. V tem kontekstu pridejo na plano 

tudi vprašanja ekologije, biotehnologije in medicinske prakse (zdravljenja) kot umetnega 

podaljševanja življenja samega. Bistvena je torej problematizacija pojma napredka v navezavi 

na koncepta znanstvenega in tehnološkega napredka kot tudi v odnosu do splošnih pojmov rasti 

in razvoja.  

 

Brezciljna, a ne nujno brezsmiselna mobilizacija k napredku – navsezadnje je napredek kot 

temeljni pojem vtisnjen v teorijo oziroma dominantno paradigmo evolucije vrst – ustvarja nove 

pogoje bivanja in preživetja. Čeprav je napredek kot smoter imel vpliv že v starogrški filozofiji 

(in/ali znanosti), se je prava, sodobna težnja dodobra razvila šele v razsvetljenstvu. To je čas, v 

katerem svoj zagon pridobiva tudi kapitalizem kot politični sistem privatne lastnine, kot 

ekonomski sistem prostega trga in kot plačilni oziroma produkcijski sistem mezdnega dela. 

Razčaranje biti kot ultimativne, zadnje kategorije in počasen, a gotov odmik biti bivajočega od 
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tradicionalne metafizike tvorita substanco neke nove modalitete biti same. Bit se neha izmikati 

določilom in se pusti ujeti novemu načinu dojemanja življenjskosvetnega horizonta ter novemu 

pojmovanju smotra bivanja. S to transformacijo bit kot temeljna kategorija podleže definiciji 

biti-v-svetu-kapitala, kar pa zaradi lastne fleksibilnosti, preračunljivosti in jasnega cilja (s tem 

pa tudi smisla) nase neizbežno veže etiko ničelnega dostojanstva, katere nezavedna (logično-

emocionalna) podlaga je erotizirani zahodnocivilizacijski oziroma faustovski kulturni id, ki je 

tisto, kar imenujemo ethos. Poglavje »Erotična substanca etike ničelnega dostojanstva« odkriva 

historične temelje in sodobne manifestacije tega nezavednega dejstva, ki obvladuje človeka 

Zahoda tako v odnosu do samega sebe kot tudi v intersubjektivnih in medkulturnih razmerjih. 

Permanentno hrepenenje in želenje sta namreč bistvo problema napredka. 

 

Cinična drža in neizmerna zaloga resentimenta sta, kot bo izhajalo iz predhodne raziskave, 

ključni karakteristiki evro-amerikanizirane družbe ekonomskih centrov moči. Ta naravnanost, 

ki se navzven kaže kot konglomerat ironije in zamere, je v poglavju »Cinični resentiment in 

timotični srd« postavljena nasproti perifernim družbam, ki so sicer prav tako nagnjene k 

nenehni in univerzalni mobilizaciji, a je ta utemeljena na srditem, reakcionarnem, celo 

revolucionarnem timosu, ki kot posledico ali pogoj zahteva pripadnost. Sprva črno bela slika z 

jasno razmejitvijo med erosom in timosom, med cinizmom, resentimentom in srdom, med 

Zahodom in Vzhodom ali celo med krščanstvom in islamom (ali tudi med protestantizmom in 

katolicizmom) se kmalu zabriše. Ustvarjajo se siva polja mešanih čustev, ki se zdijo notranje 

kontradiktorna in problematična. Moč globalizacije, ki svojo voljo do moči razkazuje kot 

ekonomizirani globalizem in prisega na svetovnotržno metafiziko, ruši svetove ter maje še tako 

trdne temelje ethosa še tako vdanih zasledovalcev njegove temeljne ideje.  

 

Pa vendar so prav ta siva polja, na katerih se zdi, da vladata vrednostno brezvladje ali 

relativizem, humus sodobnosti in že sama (kot sediment ali tisto nezavedno) bistveni sestavni 

del novega načina življenja, novih dobrih običajev, novega Ethosa. Tega ethosa, ki ga v 

pričujočem delu imenujemo postmetafizični ethos ekonomiziranega globalizma. Zato se šesto 

poglavje, »Kritične membrane: svetovna kultura ali spopad civilizacij?«, osredotoča prav na ta 

stičišča oziroma presečišča – Sloterdijk, ki jim je posvetil eno knjigo trilogije Sphären, jih 

imenuje membrane –, kjer prihaja do bazične konfrontacije erosa in timosa. Ne gre zgolj za 

geografska stičišča, saj globalizirani svet, ki ga poganja motor informacijske tehnologije, 

presega zemeljske omejitve. Prostor globalne sfere, v katerem se v istem trenutku zgodovine 

prepletajo mnoga univerzalistična stremljenja in aspiracije ter v katerem se bojujejo ostanki 
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starih pojmovanj ideje dobrega za prevlado v formulaciji in konstituciji novega pojmovanja 

ideje dobrega, napoveduje resen konflikt. A ko v kalkulacijo pritegnemo ekonomsko 

komponento, trčimo ob temeljno dilemo tretjega tisočletja: spopad civilizacij (idej/ideologij, 

različnih pojmovanj dobrega načina življenja, raznolikih ethosov) za univerzalno prevlado ali 

zlitje partikularnih interesnih sfer v eno, ekonomizirano globalno sfero človeka kot bit-v-svetu-

kapitala?  

 

Je to sploh dilema? – Skladno s tezo, ki jo disertacija razvija in zagovarja, je vprašanje že bilo 

razrešeno. Čeravno lahko tovrstno izvajanje prikliče besede Francisa Fukuyame, ki je ob padcu 

berlinskega zidu razglasil konec zgodovine, gre tukaj za prikaz tega, k čemur svoj prispevek 

želi pridati sedmo poglavje dela z naslovom »Ethos človeštva in mnogoterost etičnih sistemov«. 

Izhodišče tega dela razprave je teza o globalnem ethosu združena s tezo o pluralnosti etičnih 

dispozicij, kar pomeni, da se znotraj ene makrosferične ideološke razsežnosti nahajajo in bijejo 

svoj boj mnogotere perspektive, ki so si metafizično sorodne, saj se vse naslanjajo na 

postmetafizični ethos ekonomiziranega globalizma, a so si etično precej vsaksebi. Na tem mestu 

doktorska disertacija ponudi svoj prispevek k premoščanju vrzeli in prepadov med etičnimi (in 

identitetnimi!) sistemi z obuditvijo idej ter nazorov personalistične etike. Slednja ima možnost 

šele na kritičnih mejah krize, kjer lahko optimizem – kot sproščenega in naivnega dvojčka 

cinizma – prikliče le angažirana komunikativnost. Ta pa ni nič drugega kot odgovornost, o 

odsotnosti katere govorijo nekateri zgodnejši deli besedila. Ti obenem kažejo na nujnost 

odgovornosti v vsakršni življenjskosvetni dejavnosti, ki želi presegati partikularni interes in 

etiko ničelnega dostojanstva.  

 

Sklepno poglavje doktorske disertacije povzema bistvene točke razvoja raziskovanega 

problema in kljub ponujeni tretji poti brez preroške eshatološke prevzetnosti zaključuje delo v 

aporiji: niti sonce niti smrt. Doktorska disertacija tako ostaja zvesta dolgi tradiciji filozofije kot 

mišljenja zaradi mišljenja samega. 
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1 PRIHAJATI K SVETU – PRIHAJATI K PROSTORU 

 

O pričenjanju 

 

»Gospe in gospodje, vse življenje smo podobni ljudem, ki zamujajo v gledališče – med dvema 

dejanjema se zdrenjamo v dvorano in v temi iščemo svoj prostor. Začetek dogajanja smo 

zamudili in v danem trenutku nam ne preostane drugega, kot da odtlej kar najbolj pozorno 

spremljamo njegov potek.«4 

 

Čas teče, neobremenjeno pozablja pretekle trenutke in se prav toliko neobremenjeno sooča s 

prihodnjimi. Ta sedanjost je zmeraj že preteklost, ta sedanjost je passé. Zmeraj smo v koraku s 

časom, a obenem za njim že zaostajamo. Čas, ki ga namenimo kontemplaciji in refleksiji 

preteklega, nam uhaja in izganja v prav tej isti preteklosti. Zmeraj zaostajamo za časom, a smo 

obenem z njim v koraku. Paradoksalnost bivanja v času narekuje občutje nelagodja ob ujetosti 

v preteklosti. To je namreč ista preteklost, v kateri smo prvič zamudili – to je naš hendikep, ki 

nas zasleduje od rojstva. Po določenem obdobju tavanja, postajanja in nastajanja v temi, ko se 

je naš čas že začel, nam je bil namenjen začetek; niti nov niti prelomen. S tem začetkom smo 

bili soočeni nehote in nevede. Ne zavedajoč se okolnega sveta nam je v upravljanje bila predana 

že uporabljena in že zaznamovana bit kot tubit. Paradoksalnost tega začetka, ki sploh ni pravi 

začetek iz točke nič, se kaže v nelogičnosti pričenjanja samega. Zato je vprašanje kako pričeti? 

povsem nesmiselno. Umestno bi se bilo vprašati – tega vprašanja si ob prvem soju neonskih 

luči seveda nihče ni sposoben zastaviti – s čim pričeti? A je tudi to brezpredmetno, saj se je naš 

čas že začel in pričel. Edino smiselno vprašanje se torej glasi: s čim smo že pričeli? 

  

Sodobne teorije o nastanku vesolja,5 ki jih posledično lahko razumemo in interpretiramo kot 

teorije o nastanku življenja in sveta, govorijo o izvoru samih idej prostora in časa oziroma ideje 

prostora-časa. Ne le, da čas in prostor nastaneta z velikim pokom, temveč se s tem vzpostavijo 

tudi pogoji možnosti samih idej, ki stojita za tema pojmoma. Po analogiji s tem velikim 

pričetkom lahko v tem kontekstu opredelimo tudi pričenjanje človekovega zunajmaterničnega 

bivanja, kajti samo vprašanje po pričetku in s tem tudi smislu oziroma smotru samega 

                                                 
4 Sloterdijk, Peter. 1999. Prihajati k svetu - prihajati k jeziku. Ljubljana: Društvo Apokalipsa, str. 11. 
5 Med odmevnejšimi in vplivnejšimi teoretiki vesolja je zagotovo Stephen Hawking. Za njegovo (poljudno) razlago 

nastanka in pomena vesolja ter prostora-časa glej denimo Hawking, Stephen William. 2004. Vesolje v orehovi 

lupini. Tržič: Učila International. 
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pričenjanja je neizbežno povezano s predhodnim pričetkom, ki naše posvetno pričenjanje 

opredeljuje. Tukaj gre za oblikovanje stvarnega ustroja, še preden je ključni (materialni) 

element tega ustroja pritegnjen (oziroma iztisnjen) v prostor. Pričenjamo v zmeraj že začetem 

pričetku. 

  

Vzporejanje teorije nastanka vesolja in teorije pričenjanja človekovega posvetnega postajanja 

se lahko bere kot poveličevanje posameznega človeškega življenja, a gre za nekaj povsem 

drugega. Bistvena je povezanost obeh momentov. Vsako pričenjanje, bodisi človeškega 

življenja ali kateregakoli drugega (življenja živali, rastline, izdelka, pojma ali ideje), je v 

popolni odvisnosti od prvega in edinega začetka, ki se je pričel v koraku s časom. Veliki pok je 

prvi in zadnji moment v zgodovini časa, ki je bil prisoten ob svojem pričetku. Vse nadaljnje 

zgodbe se odvijajo v že pričetem času, v že živeti zgodovini in v že oblikovani sedanjosti.  

 

Vrženost v čas, natančneje iztisnjenost v čas je določilo, ki mu ne moremo uiti. Ko prvič 

stopimo v reko, je to v njenem toku, nikoli na izviru. Ob prvem, lahnem, a suverenem koraku, 

s katerim (s pomočjo sodobne medicine in še zlasti babiške prakse) uidemo diskvalifikaciji že 

pred samim začetkom igre, stopimo v reko, ki je skozi svoj tok od izvira do naše vstopne postaje 

z obrežij in struge nabrala in prenesla izjemne količine materiala. To je reka, ki se ne izgublja 

v mrtvih rokavih in ne ustvarja mokrišč. Da pa analogija ne bo tako zelo trhla, so tu 

akumulacijska jezera, vodna zajetja in hidroelektrarne. Reka teče, mi, ljudje, pa jo 

preoblikujemo. Na njej ustvarjamo velikanska vodna zajetja, ki tok upočasnijo ali ga povsem 

ustavijo, nato pa to gromozansko količino nakopičene vode spustimo skozi zapornice, ob čemer 

voda, tok, ustvari nekaj novega, pomembnega in vrednega – nekaj, kar ima dodano vrednost, 

rečeno v sodobnem žurnalistično-ekonomskem jeziku; nekaj, kar je industrialistična energija in 

aristotelska energeia obenem. Velika koncentracija povzroči visok pritisk, ki nadalje prinaša 

izjemne učinke. Zgodovina se na določenih točkah močno zgoščuje, gladina vode narašča, nato 

pa se – običajno ob najmanj primernem trenutku – nakopičena voda, nakopičena frustracija, 

razbohoti v vsej svoji katarzični eksplozivnosti; nakar se po nekaj burnih kilometrih tok reke 

upočasni, umiri in vrne v svojo staro strugo, zgodovina pa nazaj na svoj tir. Čas teče, zgodovino 

pa delamo ljudje. 
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Zgodovina je zgodovina pričenjanja, zgodovina novih pričenjanj oziroma revolucij. Vsaka 

izmed njih – od egipčanskih proto-revolucij, atenske revolucije, ki je prinesla demokracijo,6 

preko angleške, ameriške in francoske, pa vse do industrijske, informacijske in digitalne 

revolucije – prinaša obljubo novega, svežega in inventivnega; vsaka izmed njih obljublja nov 

začetek in se okliče za edino dejansko ter pravo pričenjanje. Metafizične predpostavke 

revolucionarnih akcij so si morfološko zelo podobne, prav tako so si podobne posledice oziroma 

vsakokratni zaključki teh predvidoma novih pričenjanj. Vsak pričetek, pa naj bo revolucionaren 

ali evolutiven, zahteva presek, še bolje preskok; časovni preskok, ki revolucionarno zgodbo 

izvzame iz zgodovinske povesti in jo transcendira v metafizično zavest revolucionarnega telesa. 

Revolucionarni ep tako uzurpira kulturni id nove postrevolucionarne družbe; naseli se v zavest 

in zavzame vse aparate moči; prevzame izobraževalni kurikulum od primarne do terciarne 

stopnje ter usvoji umetniške izraze od poezije, romana in esejistike, vse do filma, glasbe ter 

krajinske arhitekture in urbanizma, navsezadnje pa se polasti tudi pravice do upravljanja s 

kategorijo svetega. 

 

Revolucija tako dejansko prinese neko spremembo, neko novost, a je to zmeraj novost glede na 

nekaj poprejšnjega, skratka, je nekaj relativno in ne absolutno novega. Vsak nov 

postrevolucionarni začetek je pričenjanje v že pričetem. Revolucija ne more začeti iz točke nič, 

saj bi to ne bil izraz uporne prakse. Edina prava revolucija iz tega gledišča je bil že omenjen 

veliki pok, ki se je odvrnil od točke nič oziroma od niča samega in ustvaril nekaj novega – 

pričel je s prvim začetkom. Vsaka kasnejša revolucija se je naslanjala izključno na lingvistično-

spektakularno (in spektakelsko) prakso preimenovanj: revolucija prinese nove junake, nove 

zaslužne, nove heroje, s tem pa nova imena ulic, vojašnic in šol, naposled pa še nove muzeje, 

praznike in študijske programe. Morfologija in metodika vseh sta enaki; če razkrinkamo eno, 

spregledamo notranji ustroj vseh ostalih. Zato bi lahko generalizirali besede Oswalda 

Spenglerja, da to, kar je skušal doseči sovjetski režim v prvi polovici dvajsetega stoletja, ni bilo 

»nič drugega kot ponovna vzpostavitev političnih, vojaških in gospodarskih organizacij, ki jih 

je uničil, le da pod novim imenom.«7 Revolucije so tiste velike pripovedi, tiste eksplozivne 

točke zgodovine, tista razbesnela voda, ki spreminjajo kulturno krajino in kulturno zavest, pa 

vendar vse pričenjajo v že pričetem, ki je ontološki predpogoj njihove lastne eksistence.  

 

                                                 
6 O tem v Ober, Josiah. 1996. The Athenian Revolution. Princeton, NJ: Princeton University Press, str. 32-52. 
7 Spengler, Oswald. 2013. Človek in tehnika. Gornja Radgona: A priori, str. 88. 
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Revolucija zmeraj poteka v odziv na nekaj in zmeraj je to že pričeto njena referenčna točka. Če 

(in ko) izgubi referenčno točko, izgubi tudi pogoj možnosti same sebe. Od tod želja po 

permanentni revoluciji,8 ki nenehno potrebuje drugega, tistega velikega Drugega, ki je 

sovražen, zlovešč in nevaren. Drugi, proti kateremu se bori, ali bolje od katerega se odvrača, je 

konstitutivni element (resentimenta) in pogoj vsakega revolucionarnega gibanja, akcije ali 

družbe. Na tej točki se ob vseh prenovitvah pričnejo tudi nove stigmatizacije, marginalizacije 

in segmentacije, s čimer se rodi, torej, s čimer začne svoje pričenjanje tudi kontrarevolucionarni 

odpor. Tovrstne napetosti – zgodovinopisje jih je zabeležilo že (pre)mnogo – so stalnica v toku 

časa svetovne zgodovine, ki rezultirajo v partikularnih in izoliranih spopadih ali dolgotrajnih in 

izčrpavajočih vojnah. Vse to so posamezna pričenjanja, ki se včasih odvijejo potihoma, včasih 

pa pustijo močan pečat v širnem imaginariju preteklega.  

 

Zgodovina je polna novih pričenjanj, zgodovina je polna velikih zgodb, velikih pripovedi 

oziroma metapripovedi.9 Gre za nova in burna pričenjanja, ki so spremenila historično podobo 

sveta. »Metapripoved je globalna ali totalizirajoča kulturna narativna shema, ki razporeja 

vednost in izkustvo.«10 Vednost in izkustvo pa sta konstitutivna elementa etične slike, ki 

ustvarja podobo morale in nravi. »Pod metapripovedjo ali veliko pripovedjo razumem natanko 

naracije, ki imajo legitimirajočo funkcijo,«11 torej funkcijo, ki določa in odloča o 

življenjskosvetnih mikrozgodbah, o lokalnih pripovedih, ki se zmeraj referirajo na tiste velike 

referenčne točke, na metapripovedi, ki razporejajo in sistematizirajo etične prioritete 

človeškega (kulturnega) sveta.  

 

Svet je tukaj potrebno razumeti kot pojem, ki svoj obstoj dolguje refleksiji in čudenju človeka. 

Sveta kot svetovne zgodovine ni, če ga nihče ne misli. Zemlja, vesolje, univerzum, kozmos, 

osončje so geografski in astronomski ali kozmološki pojmi, svet pa je izključno filozofski 

pojem, brezpogojno odvisen od velikih pripovedi, ki ga sestavljajo. Kompleks dogodkov, 

situacij in trenutkov tvori ustroj, na katerega se veže posvetna zgodovina človeške civilizacije; 

revolucije, vojne, prevrati, neslutena odkritja in katastrofe so naša zgodovina. In te še ni konec, 

                                                 
8 Glej bržkone ključno delo te ideje Trotsky, Leon. 2007. The Permanent Revolution. London: IMG Publications. 
9 Tukaj ne moremo mimo osrednjega lika tega pojma in njegovih del. Glej zlasti Lyotard, Jean-François. 2002. 

Postmoderno stanje. Poročilo o vednosti. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo; in Lyotard, Jean-François. 

2004. Postmoderna za začetnike. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. 
10 Stephens, John, in Robyn McCallum. 1998. Retelling Stories, Framing Culture: Traditional Story and 

Metanarratives in Children's Literature. New York: Routledge, str. 6. 
11 Lyotard, 2004, str. 31. 
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»zato je metafizične umovalce oziroma zaklinjalce ideje o 'koncu zgodovine' treba opozoriti, 

da prihodnost obstaja, čeprav ne vemo, kakšna bo.«12 

 

Zdi se, da je človek kot družbeno ali metafizično bitje – torej človek, ki misli samega sebe in 

ne človek-žival kot biološko bitje – usodno vezan na velike pripovedi, velika pričenjanja. Vse 

od prvega pravega pričetka, torej velikega poka, preko vseh manjših, iz evolucijske perspektive 

sosledja prelomnih momentov svetovne zgodovine pa velikih zgodb, do največje zgodbe 

pričenjanja osebne biografije in paradoksalno najmanjše zgodbe obenem: rojstva le še enega 

izmed. Zgodovina osebnih pripovedi ali osebnih biografij kot večno vračajočega pričenjanja se 

dozdeva kot povsem nepomembna v primerjavi z velikimi zgodbami, večjimi od življenja. A 

navsezadnje ne smemo pozabiti ključnega ontologičnega dejstva svetovne zgodovine: čas teče, 

zgodovino pa delamo ljudje. Zato so partikularni začetki posameznih človeških življenj prav 

toliko bistveni za potek svetovne zgodovine, kot je bistvena zgodovinska zgodba sama. 

 

Kaj je torej človek, ko pride k svetu? – Tukaj je bistveno označiti to prihajanje k svetu, saj na 

svetu zmeraj že smo, prav tako tudi v svetu. A odločilen korak storimo s pristopom; torej z 

izstopom iz maternične posteljice pridemo k svetu. Kot bi prišli k bogu; v tej situaciji se nikoli 

ne dvomi ali sprašuje, zakaj k bogu, saj je ta absolut in totaliteta, ki bogu podložnega vsebuje. 

Obstaja povezava med svetom kot filozofskim pojmom oziroma filozofsko abstrakcijo realne 

svetovne zgodovine človeštva in bogom kot teološkim pojmom oziroma teološko abstrakcijo 

fiktivne vsote svetne moči in energije. V obeh primerih gre za imaginarno podobo totalne 

vseobsegajočosti, stalne prisotnosti, a večne zunanjosti, ali bolje onstranosti. Svet je zmeraj 

nekje tam zunaj in tudi bog je nekje tam – zgoraj.  

 

Družbeno-jezikovna realnost, torej materija, se sklada z izpostavljeno lingvistično formo, v 

kateri smo zmeraj že tukaj, v svetu, in h kateremu lahko le pristopimo. Nikakor ne moremo 

vstopiti; spočetka smo resda iztisnjeni iz materničnega sveta v zunajmaternični svet, a vobče 

gre za isti svet. Ta svet, ki ga misli človek, torej ta svet, ki ga ne bi bilo, če ga nihče ne bi mislil, 

reflektiral, analiziral ali se nad njim čudil. In prav tukaj se skriva bistvo prihajanja k svetu; svet 

motriti, se čuditi in ga raziskovati; to so veliki elementi človekovega postajanja skozi tok 

njegove posvetne eksistence. Skozi potek lastne zgodovine človek-posameznik preide (pogosto 

zaobide) ključne momente svojega bivanja, ki jih lahko vzporedimo z velikimi pripovedmi 

                                                 
12 Tóth, Cvetka. 2008. Hermenevtika metafizike. Ljubljana: Društvo 2000, str. 319. 
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svetovne zgodovine. Najgloblji prevrati in najodmevnejša odkritja so primerljivi le s 

človekovimi najglobljimi metafizičnimi zrenji in najodmevnejšimi spoznavnimi razkritji. 

Osebne biografije so tako neobhodno v tesni korelaciji s svetovnozgodovinskim potekom; velja 

torej začasen sklep, da biografije delajo historiografijo.  

 

Med nepomembnostjo posameznega človeškega življenja in njegove posvetne poti ter ključno 

pomembnostjo velikih osebnosti za velike pripovedi svetovne zgodovine se razpreda 

premostljiva zev. Vsak od momentov je nujno povezan s prvim velikim trenutkom – 

stvariteljem časa in prostora ter vseh idej, ki tvorijo našo idejno in ideološko bazo, posledično 

pa tudi materialno in posvetno – in le od poguma ter iniciative posameznega človeškega 

življenja je odvisno, koliko si bo upalo pristopiti k svetu. Svet se ponuja, razpira in sprejema, 

človek pa je tisti, ki je v njem vsebovan. Prvi korak je torej že storjen; to je tisti prvi, lahen, a 

suveren korak. Nato je potreben drugi korak, za tem pa še vsi nadaljnji. Iz tega stališča je torej 

vsako pričenjanje enako oziroma se vzpostavlja v enakih pogojih, in sicer v pogojih že pričetega 

sveta, katerega obča, sodobneje rečeno globalna slika se izrisuje iz božjega gledišča. Svetna 

slika in božji pogled si dozdevno tukaj stojita naproti, a v bistvu gre za isto stvar. To je ideja, 

ki kakor vsaka druga potrebuje svojega ideologa, da jo misli. Izmislili smo si svet in izmislili 

smo si boga. Oboje je posledica samega sebe, torej mišljenja in metafizične potrebe, ki je lastna 

vsakemu človeku kot političnemu bitju. 

 

A to motrenje se odvija v že motrenem svetu; to mišljenje v že premišljenem; in nasploh vso 

pričenjanje v že pričetem. Človek začne s pričenjanjem v že davno pričetem svetu; svoje 

postajanje prične že nastal. Ne gre za dilemo psihologije, ki se sprašuje, ali je človek ob rojstvu 

tabula rasa ali gensko-pogojeno že izoblikovan ali pa nekaj vmes, nekaj kontingentnega in 

arbitrarnega, od lastne aktivnosti odvisnega. Tukaj gre za širšo sliko, ki ji lahko rečemo 

globalna, bolje rečeno kulturna slika. Ta je ključna za vsa nadaljnja konsekutivna pričenjanja 

na vseh ravneh in v vseh obsegih. Začetki posvetnih življenj ljudi in živali, idej, izdelkov, 

dogodkov in entitet so zmeraj že pričeti začetki. Nobena revolucija se ne zgodi iz sebe ali po 

sebi, noben človek ne pride k svetu od zunaj, marveč je zmeraj že v njem; v njem je nastal, 

pričel posvetno eksistenco in jo na koncu tudi zaključi, a ne na onem svetu, saj smo vsi mi od 

tega sveta in usodno v tem enem svetu. Nič od izpostavljenega torej ni pravo pričenjanje, vse 

razen prvega velikega pričetka je zmeraj že začeto pričenjanje, ki se ob svojem začetku bistveno 

veže na prostor. 
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O prostoru 

 

»Vsako življenje je od prvega vdiha, celo od najzgodnejši stadijev znotrajmaternične noči dalje 

občutljivo za zapise kakor voščena plošča – in dojemljivo kakor najobčutljivejši film. V živčni 

material se vpraskavajo nepozabne poteze individualnosti.«13 

 

Človek vsrkava informacije, ki se neobhodno prilepljajo na kalup njegove osebnosti, s čimer 

(pre)oblikujejo njeno podobo oziroma poteze. Vse to se odvija nekje. Če še tako dobro 

pomislimo, si ne moremo predstavljati situacije ali trenutka, v kateri ne bi bili nekje; zmeraj 

smo postavljeni v neko okolje, v nek prostor, ki se razteza okoli nas. Še več, tudi vsi drugi 

organizmi, entitete ali ideje se zmeraj nahajajo nekje; lahko so tu, tam, povsod, le nikjer ne 

morejo biti. Čas in prostor sta v fizikalnih in inženirskih enačbah sicer spremenljivki, a sta skozi 

filozofske oči (kot koncepta) nujno konstanti. Konstanti po tem, da sta zmeraj prisotni in 

neodvisni od vsega, kar ustvarjata. Velik eksploziven in ekspanziven začetek je ustvaril ti veliki 

konstanti, ki kot odposlanki nadaljujeta in izvršujeta smoter prvega velikega dogodka, 

pripovedi, ki še zmeraj traja, s čimer ustvarjata vso nadaljnje, torej vsa pričenjanja, ki se 

odvijajo tukaj, v svetu. To je ključni pojem. Svet je povsod in ni drugega, kot le ta svet. Mi vsi 

smo tukaj, v njem, pri njem, nujno vezani z njim in nikakor mu ne moremo uiti. Svet je vse, kar 

je in ničesar ni, kar ne bi bilo od tega sveta. Tudi nič sam je od tega sveta, saj se še tako ničevega 

niča ne da misliti zunaj sveta; nič ni zunaj sveta (slovenščina tukaj omogoča zelo prikladno 

jezikovno oziroma besedno igro).  

 

Možgani v kadi – sodobna verzija miselnega poskusa, ki izpostavlja problem naše percepcije 

realnosti oziroma ontologije same in je izpeljan iz mnogih historičnih primerov14 –, ki so še 

zmeraj zelo pomembno filozofsko vprašanje, zlasti po razvoju filozofije kognitivnih znanosti, 

filozofije uma in umetne inteligence same, se vendarle izkažejo za brezpredmetno ali 

nesmiselno aporijo. Tovrstna vprašanja v vseobsegajočem in totalnem svetnem okolju nimajo 

nobene vrednosti in ne naslavljajo nobenega problema; vse, kar je, je tukaj, v tem prostoru tega 

sveta.  

 

                                                 
13 Sloterdijk, 1999, str. 13-14. 
14 Med temi denimo Platonov nauk o votlini, Descartesov zlobni demon, Zhuang Zijeve sanje, v katerih je bil 

metulj ipd. 
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Živimo v svetu, ki ga mislimo, to je zmeraj naš svet in prav nič ne more omajati njegove 

realnosti. Četudi smo le možgani v kadi in z nami upravlja izjemen znanstvenik s pomočjo 

najsodobnejše tehnologije ter superračunalnikov, to ne vpliva na naš svet. Kar preostane, je, da 

se v takšnem svetu, v takšnem prostoru naučimo živeti. Učiti se živeti, vaditi, repetativno 

ponavljati vajo, ki kmalu pride v navado. Vsak svet in vsak prostor to zahteva od nas. »Učiti se 

živeti pomeni učiti se biti v prostorih; prostori so bistveno neskrajšane sferične razsežnosti 

obkrožene z obročem stvari, ki so izpuščene in izostale. Biti-v-svetu bo zmeraj ohranjalo 

osnovno značilnost, da pušča zunaj vse, v čem samo ne more biti prisotno. Zato šola eksistence 

implicira učenje ekstenzije kot učenje navigacije v nestisljivi tkanini prostora-časa.«15  

 

Možen ugovor možganom v kadi pravi, da če nekdo drug upravlja z našimi možgani, potem 

nimamo prostih rok oziroma svobode pri upravljanju z lastnimi mislimi. Argument je zagotovo 

smiseln, a ga je za njegovo neumestnost potrebno le premestiti v širši, kulturni kontekst, v 

katerem izgubi težo, saj nikoli ne mislimo tega, kar bi zares radi mislili. Ta zares je zmeraj 

zaznamovan, naša realnost, torej dejanskost naše eksistence in vsi eksistencialni predikati naše 

tubiti so nujno tetovirani s poprejšnjo vednostjo in konstrukcijami. Vse to nam je dano, celo 

vsiljeno ob že začetem pričenjanju našega znotrajsvetnega bivanja, ki bi ga lahko izrazili tudi 

kot mišljenje bivanja. Svet je namreč vedno mišljen, zato ne moremo bivati, brez da bi to 

bivanje mislili. Skratka, velja skromna in začasna teza, da brez tubiti biti bivajočega ni sveta 

kot obče biti, preko katere vsaka izmed partikularnih biti bistvuje oziroma je. 

 

V tem se zrcalita dva filozofska problema. Prvi je zagotovo solipsizem, ki je od zgodnjega 

razsvetljenstva prepoznan in dojeman v pejorativnem smislu; kljub močni argumentaciji in 

intuitivnim sklepom se zdi, da si (zlasti zahodni) človek ni pripravljen priznati možnosti 

lastnega egoizma in ujetosti v svojih mislih ter nazadnje solipsizma. Ne gre za sprejemanje ali 

zavračanje te stare teorije, ki so jo poznali vsi veliki sistemi od Vzhoda do Zahoda, od Indije in 

Kitajske vse do Grčije, Francije in Nemčije, temveč gre za dopuščanje možnosti. Solipsistična 

oziroma berkleyjevska teza16 o evidentnosti tega, da ne moremo spoznavati ali sprejemati 

čutnih dražljajev, če jih ne ustvarimo sami, pravi, da nič ne obstaja zunaj nas, nič ni tam zunaj, 

od koder bi zaznavali, sprejemali in absorbirali informacije. Vse je v nas, v našem umu, v naših 

mislih, v naši zavesti. 

                                                 
15 Sloterdijk, Peter. 2013a. In the World Interior of Capital. Cambridge: Polity, str. 260. 
16 Glej Berkeley, George. 1976. Razprava o načelih človeškega razuma; in Trije dialogi med Hylasom in 

Philonom. Ljubljana: Slovenska matica. 
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Če to razvijamo naprej, in sicer v smeri filozofskega, kar nujno pomeni metafizičnega 

pojmovanja sveta kot vseprisotnega in totalizirajočega abstractuma, se vrnemo k tripartitni tezi, 

da (1) ni sveta, če ga ne mislimo, da (2) z mislimi ustvarjamo ves svet in vse svetno in da (3) ni 

ničesar drugega, torej ničesar onkraj ali zunaj tega sveta. Tukaj se pojavi drugi filozofski 

problem, ki se pogosto imenuje ontološki ali hermenevtični krog, v navezavi na katerega je 

potrebno pripeti sledeči (že pričeti) izpeljavi, ki sta ključni za nadaljevanje pričujoče 

eksplikacije. Bit bivajočega, ki jo lahko v predheideggerjevski maniri imenujemo subjekt, po 

obratu leta 1927 pa tubit,17 prevzame vso odgovornost za konstrukcijo sveta, torej za 

vzpostavitev same biti, obče biti ali svetovne biti. Posamezna ali partikularna, torej eksistirajoča 

bit – tubit – se po eni strani razbremeni odvisnosti od občega, od globalnega, nekako se iztrga 

primežu pogojenosti z velikim Drugim, a mora po drugi strani ob dolgu, ki ji ga nalaga bitnost 

ali vsebovanost njene biti znotraj svetovne biti, prispevati k njegovi samoohranitvi; ta je zmeraj 

trhla in šibka, saj se zanaša na moč prisotnosti ali celo voljo do moči tubiti. Gre skratka za 

dvojno ali vzajemno posredovanost oziroma ohranjanje, za nenehno potrjevanje in 

zagotavljanje bistveno bitne prisotnosti. 

 

Prisotnost pa narekuje zahtevo po prostorskem definiranju: kje, v čem ali pri čem se nahaja 

nekaj, kar je? Dolga tradicija kartezijanskega mišljenja subjekta, ki se razteza od njegovega 

iniciatorja Descartesa do zadnjega velikega kartezijanca Edmunda Husserla,18 je subjekt 

razumela in definirala kot biti-pri-zavesti, za kar se je opirala na teorijo intencionalnosti, ki 

izhaja iz spoznanja, da je zavest vedno zavest o nečem ali zavest nečesa. Ni prazne zavesti, zato 

se zavest ali bit, s tem, ko misli samo sebe, obenem tudi vzpostavlja, omogoča in priteguje v 

eksistenco. Tukaj je Heidegger naredil odločen preobrat in – zlasti v 31. in 32. paragrafu 

epohalnega dela Bit in čas19 – zahteval novo pojmovanje biti, ki se v naši interpretaciji in 

eksplikaciji manifestira kot uprostorjenje biti. Biti-pri-zavesti se prelevi v biti-tukaj oziroma 

biti-tu. Skratka: tubit (Dasein). Bit, ki misli samo sebe, je s tem postala bit, ki s svojim 

mišljenjem same sebe ne vzpostavlja zgolj same sebe, marveč tudi ves okolni svet, svetno bit 

oziroma bit sveta kot bit svetovne zgodovine. 

 

                                                 
17 Temeljno delo te ideje: Heidegger, Martin. 1997. Bit in čas. Ljubljana: Slovenska matica. 
18 Glej Husserl, Edmund. 1975. Kartezijanske meditacije. Ljubljana: Mladinska knjiga, kjer Husserl zagato 

solipsizma, ki jo lahko predstavlja misleči subjekt kot ego cogito, razreši z intersubjektivnostjo zavesti, s čimer 

doseže objektivno dejanskost. Trdi namreč, da izkustvo tujega izkustva »soutemeljuje tudi neko transcendentalno 

teorijo objektivnega sveta« (str. 128). Le kako bi me lahko drugi presenetili, le kako bi jih lahko podoživljal, če 

ne bi tudi resnično eksistirali? 
19 Glej zgoraj navedeno delo, str. 201-216. 
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Za prostor gre, za svet kot okolje, s čimer termin ekologija zadobiva povsem nov smisel. S tem 

ga lahko odlepimo od antroponormnih20 heroičnih manifestacij človekovega samoljubja, ki se 

opirajo na temeljno normativno konstrukcijo, da je človek nepogrešljiv element naravnega 

ustroja. Ta nuja po preživetju, ki jo človek čuti, ko je soočen s smrtjo, propadanjem ali pretnjo, 

je seveda povsem naravna težnja, ki se do potankosti sklada z darvinističnim razlaganjem 

nastanka in razvoja vrst. A zalomi se, ko človek pozabi na nadaljevanje nauka te zgodbe, v 

kateri se vrsta sčasoma izčrpa in svoje mesto v stvarstvu prepusti neki drugi vrsti; običajno tisti, 

ki se je na dane razmere zgodovinskega trenutka znala bolje pripraviti in prilagoditi.  

 

Človek se oklepa svojega prostora, saj – kot sledi iz naše teze – nujno potrebuje ta svoj prostor, 

da se omogoča. Enostavneje rečeno, gre za to, da se človek ne more (in ne zna) odpovedati 

svojemu prostoru, saj je ta pogoj njegove lastne eksistence. Velja namreč vzajemen odnos: 

človek dela svet, a je sam neizbežno odvisen od prav tega sveta. Nekako se ponovno vsiljuje 

postranski sklep, da sta oba na začetku svoje kavzalne ali eksistencialne verige odvisna prav od 

tistega enega, prvega in pravega začetka, s katerim so vsa ostala pričenjanja dobila možnost, 

oziroma ontološko gledano velja kot pogoj možnosti vsega nadaljnjega, kar pomeni prav vsega. 

Prostor sveta je torej nujni pogoj vsake tubiti, ki ta prostor s svojim mišljenjem dela, a je od 

njega prav toliko odvisna in mu ne more uiti; vse kar je, je od tega sveta, zato lahko k svetnemu 

prostoru zgolj pristopi. Metafizično pristopanje seveda ponovno obuja že izpostavljeno 

metafizično potrebo slehernika, katere zadovoljitev Artur Schopenhauer prepozna tako v 

filozofiji kot religiji,21 lahko pa jo navežemo na že izpostavljeno povezavo med filozofsko 

abstrakcijo (in miselno konstrukcijo) sveta ter teološko abstrakcijo (in čustveno konstrukcijo) 

boga. Prostor tukaj zastopa mesto substance, ki rodi nove, odvisne substance oziroma substance 

drugega reda.  

 

Na tej točki lahko eksplikacijo premestimo iz makrokozmične sfere univerzalnega poka ter 

holistične omniprezence prostora in časa v mikrokozmično okolje, torej znotrajmaternični 

prostor oziroma votlino. Kozmološka razprava tako postane ginekološka, s čimer teza o 

vzajemni odvisnosti biti in tubiti zadobi novo obliko. Morfologija rojstev ali vseh konsekutivnih 

pričenjanj, ki so sledila prvemu pravemu pričetku, je enaka, obenem pa med njimi obstaja tesna 

                                                 
20 Skladno s sofistično-humanističnim načelom homo mensura. 
21 Za dokaz te teze glej osrednje delo Schopenhauer, Arthur. 2008. Svet kot volja in predstava. Ljubljana: 

Slovenska matica; ali študijo te teorije v Hedžet Tóth, Cvetka. 1998. Metafizika čutnosti. Ljubljana: Znanstveno 

in publicistično središče, str. 71-105. 
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vez. Svet je na neki historični točki postal človekov prostor, bistveno navezan na koncept 

teritorija. »Šele takrat, v veliki neolitski spremembi, so se pojavile okoliščine, ki so človeštvo 

seznanile s teritorializmom; šele takrat so svetne identitete pričele cveteti; šele takrat so ljudje 

postali prisiljeni poistovetiti se s svojim prostorom, zraščenostjo s teritorijem in nazadnje z 

lastnino.«22  

 

Mlajša kamena doba je z razvojem tehnike in nastankom orodij spodbudila neolitsko revolucijo, 

ki so jo zaznamovale korenite spremembe v samem načinu življenja. Lovci in nabiralci, ki so 

delovali po sistemu takojšnjega donosa oziroma takojšnjega zadovoljevanja potreb, so imeli 

»preprosto tehnologijo, uporabljali preproste načine priprave hrane in so to, kar so si priskrbeli, 

zaužili takoj.«23 A z neolitsko spremembo pride do novega načina preživljanja, v katerem se 

agrikulturne družbe ravnajo po sistemu odloženega donosa oziroma odloženega zadovoljevanja 

potreb. Revolucija, ki je, kot vsaka poznejša, bila revolucionarna le v relaciji na nekaj 

poprejšnjega, je prinesla delitev dela, specializacijo kmetijstva na poljedelstvo in živinorejo, 

obrtniško dejavnost, prevozna sredstva in navsezadnje tudi drugačno oziroma do takrat 

nepoznano življenje v tesno povezani skupnosti. Nomadi so zakoličili svoj teritorij, postavili 

bivališča in formirali skupnosti,24 v katerih je načelo kooperacije nakazovalo prve znake 

sodobnejše oblike zadružništva.  

 

A bistveno je izpostaviti mesto matere, ki je kot glava gospodinjstva in tista, ki iz zavetja lastne 

maternice k zunajmaterničnemu prostoru iztisne otroka, novo substanco (drugega reda), novo 

tubit, prevzela povsem drugačno vlogo. Prav ta zgodnja agrarna metafizika – ki je v obdelani 

zemlji, od katere se da preživeti, a se nam obenem zoperstavlja, videla tako teritorij (kot svetni 

prostor) kot tudi nepredvidljivo božanstvo – je spodbudila »zgodnjo kmetijsko obsedenost z 

zemljo, ki je uveljavila epohalno enačbo matere-sveta in kultiviranega, plodnega prostora.«25 

Naloga sveta, v katerem se zrcali bistvo matere, je od te točke naprej zagotavljanje novih 

pridelkov, novih rojstev in presežka moči. Plodna mati postane sinonim (ali zagotovilo) plodne 

zemlje, od katere po podružbljenju življenja živijo celotne skupnosti. Maternična votlina s tem 

nastopi kot ključen in izviren element posvetnega življenja, ki obenem tvori neko vez z 

božanstvom, četudi po svoji metafizični opredelitvi nemožno.  

                                                 
22 Sloterdijk, Peter. 2011. Spheres I. Los Angeles: Semiotext(e), str. 270. 
23 Hole, Frank. 1984. „A Reassessment of the Neolithic Revolution.“ Paléorient 10 (10-2), str. 55. 
24 Rigby, Stephen Henry. 1998. Marxism and History: A Critical Introduction. Manchaster: Manchaster University 

Press, str. 158. 
25 Sloterdijk, 2011, str. 270. 
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Prostor je zato neizbežno povezan s tistim prvim, vesoljnim prostorom, kot tudi s tistim drugim 

prvim prostorom: z maternično votlino. V navezavi na pričenjanje postane tukaj kanček bolj 

jasno, zakaj je rojstvo zmeraj že začeto pričenjanje. Vsaj iz te – genealoško-ginekološke – 

perspektive je bitje v rojevanju, ki prihaja k prostoru in zadobiva svojo posvetno tubit, zgolj 

zamenjalo ohišje. Iz toplega in enoznačnega zavetja znotrajmaterničnega prostora je bilo 

iztisnjeno in v nadaljevanje pričenjanja ponujeno novemu – zunajmaterničnemu – prostoru. 

Naloga matere, katere prva biološka skrb (in tudi smoter) je vzdrževanje »dvosmernega 

prometa«26 svoje vulve, je s tem izpolnjena.  

 

Kako torej izraziti ta nekje? S katerimi predikati lahko opišemo vsakokratni prostor ali mesto 

nahajanja? To mesto je obenem nujno tudi mesto postajanja, saj je obteženo  z determinantami, 

ki se od lokacije do lokacije obnašajo kot spremenljivke, katerih edina skupna točka sta dve 

konstanti (prostor in čas) in njun večni predpogoj (prvi pričetek). Soočenje filozofske 

abstrakcije svetnega prostora z življenjskosvetno oziroma historično dejanskostjo – to je zmeraj 

potrebno razumeti kot mišljeno, torej zamišljeno dejanskost – nas privede k vsemu okrasju in 

smetem, ki so se skozi čas prilepile na svetni prostor. Vsaka bit, ki se nahaja tukaj oziroma je 

tu, torej vsaka tubit, ima opravka z prav vsemi nalepkami, ki so skozi svetovno zgodovine 

spletle različne vzorce in oblikovale nadvse pestre mozaike.  

 

Angleški rek it comes with the territory27 je najpreprostejši prikaz ideje, ki jo eksplikacija skuša 

prikazati. Uprostorjenje tubiti namreč to bit nujno objema z vednostjo, informacijami, tradicijo 

in folkloro; prostor zmeraj vsebuje materijo, zmeraj je zaznamovan in nikoli ne obstaja kot gola 

forma; čisti prostor ne obstaja. Ta prostor, ki omogoča našo eksistenco, je do zadnjega kotička 

zapolnjen s kulturo; prostor, v katerem se nahajamo (najsi v prednatalni oziroma predrojstveni 

fazi ali kasneje v zunajmaternični fazi), je kultiviran, torej že mišljen, že ustvarjen, že 

konstruiran, že poškodovan, že oskrunjen in že obdelan. Tukaj sovpadeta oba teritorija, ki ju 

ločuje vulva matere; plodna maternična votlina in rodovitna obdelovalna tla so kot mehurčka 

na vsaki strani tanke in permeabilne mrene. Sovpadeta obe sferi, ki nas omogočata, določata in 

oblikujeta. 

 

»Rojevanje, denimo – če bralca soočimo z največjim primerom asimetrije –, je proces, za 

katerega nihče ne bo oporekal, da je lokalen. Podvržen je nenavadnim prostorskim zakonom, 

                                                 
26 Prav tam, str. 296. 
27 V slovenskem jeziku spada zraven, dobesedno pa pride s teritorijem. 
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začenši s povečano okroglostjo mater, katerim ne more nihče zadostiti niti s frazami anti-

globalistov niti s tistimi neo-liberalcev. Neprostovoljno, invazivno bivanje v prvi niši ne izraža 

enakega razmerja med obiskovalcem in materinsko gostiteljico; iz otrokovega gledišča je to 

najbolj enostranska operacija, ki jo bo v svoji eksistenci izvajal, četudi bo kasneje postal 

diktator. To, da je kljub temu lahko sprejet, dokazuje trdoživost asimetrije, ki jo imenujemo 

življenje. … Po biološkem rojevanju nastopijo rast in trening otrok, kulturno posredovanje in 

prevzemanje tega daru pri sprejemajočih generacijah, kar nudi najmočnejše paradigme 

nedojemljivega, ki se razvijejo v brezkompromisno asimetričnih procesih.«28 

 

Prostor je do vrha napolnjen z zgodovino; otrok je iztisnjen v ta prepoln prostor raznih kultur, 

tradicij, pojmovanj dobrega, ideologij, idej, identitet, nazorov, resnic in jezikov. 

 

 

O jeziku 

 

»V rojevanju in vzgajanju otrok asimetrija prenašanja samo sebe naredi zaznavno v vseh 

uspešnih procesih generacij ali 'tradicij'. Do sedaj ni obstajala kultura, ki od svojih otrok ne bi 

pričakovala, da so na sprejemajoči strani v prenašanju kulturne vednosti. Jezik je neizbežno tam 

še pred tistimi, ki se ga bodo naučili; njegova notranja moč je tako prostrana, da obstaja dober 

razlog za to, da ga vidimo kot 'hišo biti'.«29 

 

Jezik je hiša biti, način biti bivajočega kot tubiti pa je zmeraj biti-v-svetu. Iz te temeljne 

heideggerjevske perspektive lahko vodi nemalo tez, argumentov in interpretacij, a za pričujočo 

eksplikacijo biti kot biti-v-prostoru je smiselna naslednja trditev, ki naj izrečena stoji kot 

začasna osvetlitev ali refleksija do sedaj dognanega, obenem pa kot izhodišče za nadaljevanje 

razprave: vsaka bit začenja svojo tukaj-bitno pričenjanje v prostoru, ki ga obvladuje jezik v 

širšem smislu njegovega pojmovanja, torej jezik kot »zvoki, besede, temeljne podobe in 

prizori.«30 Hermenevtika že dolgo ne zadeva le in izključno teksta, torej zapisane besede, 

temveč se sooča tako z vizualnimi ali zvočnimi podobami kot tudi s tradicijo in kulturnimi 

vzorci. Tako tudi jezik ni le in izključno govor ali zapis govora, marveč tudi ostalo 

posredovano, skratka vse, o čemer mislimo in kar mislimo oziroma vse mišljeno in zamisljivo. 

                                                 
28 Sloterdijk, 2013a, str. 269. 
29 Prav tam, str. 260. 
30 Sloterdijk, 1999, str. 13. 
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Z mišljenjem podarjamo bit in ker se mišljenje zmeraj dogaja (razvija) v jeziku ali z jezikom 

ali pri jeziku, se tudi vsaka bit dogaja (razvija) v jeziku. Ni biti, ki ne bi bila mišljena in mišljena 

je lahko le skozi jezik.  

 

»Kajti vsako življenje se na svoj način približuje jeziku – že ga napolnjujejo zvoki, besede, 

temeljne podobe in prizori, s katerimi izpisuje besedilo svojega vsakdanjega romana.«31 

 

Jezik tukaj nastopa kot orodje, zato ga lahko razumemo predvsem tehnično oziroma kot tehniko 

samo. »Vse te tehnike se vzajemno predpostavljajo. Reja domačih živali zahteva pridelovanje 

krme, sejanje in žetje užitnih rastlin zahtevata vprežne in tovorne živali, te gradnjo ograd, vsaka 

zgradba zahteva izdelovanje in prevoz gradbenega materiala, medtem ko prevoz zahteva ceste, 

tovorne živali in ladje. Kaj je v vsem tem duševno prevratnega? Odgovor, ki ga ponujam, je 

načrtno delovanje nasproti večjemu številu ljudi. Dotlej je vsak človek živel svoje življenje, 

sam je izdeloval svoje orožje in je v svojih vsakodnevnih bojih sam uresničeval svojo taktiko. 

Nihče ni potreboval nikogar. To se je nenadoma spremenilo. Novi procesi so zahtevali veliko 

časa, v nekaterih primerih tudi več let – pomislimo samo na čas, ki preteče od požaganja drevesa 

do splavitve ladje, zgrajene iz lesa tega drevesa. Ta čas se deli na nize natančno urejenih 

posamičnih dejanj in dejanj, ki se vzporedno drugo ob drugem opravljajo v skupinah. Vsi ti 

skupni procesi pa kot nepogrešljivo sredstvo predpostavljajo besedni jezik.«32 Ponovno 

izpostavljamo pomen in vpliv neolitske revolucionarne spremembe načina življenja, v katerem 

jeziku – natančneje besednemu jeziku – pripade vodilna vloga v družbeni organizaciji dela.  

 

Ekskurz v problematiko dela ne bi osvetlil ali dognal ničesar novega. Delo je namreč osrednja 

človekova dejavnost, tako individualna kot kolektivna. Po prehodu iz mitičnega časa v čas 

napredka, po prehodu iz primordialnih, primitivnih oblik življenja, torej pri prehodu iz 

predzgodovinske v svetovnozgodovinsko dobo, v kateri pokončen človek, katerega 

najkoristnejši tehnični pripomoček je roka (tehnika roke), postane misleč človek, katerega 

najkoristnejši tehnični pripomoček je mišljenje (tehnika misli), se je razmnoževanje, kar 

pomeni ohranjanje in nadaljevanje vrste, umaknilo delu (v nadaljevanju bomo prikazali, da le 

domnevno, saj metafizično in biološko dejstvo samoohranitve ostaja ključi motiv vsake 

človekove aktivnosti); zlasti kolektivnemu delu, ki poudarek skrbi prenese iz trenutnega 

zadovoljevanja potreb in ohranjanja vrste za nadaljnje generacije na odloženo zadovoljevanje 

                                                 
31 Prav tam. 
32 Spengler, 2013, str. 47. 
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potreb in dvig kvalitete bivanja trenutne generacije. Na videz paradoksalna teza potrjuje le eno: 

človek je tako v svoji naravni, zoološki obliki kot tudi v svoji družbeni, politični obliki nujno 

egoističen.  

 

Egoizem pa ima svojo ceno. Predzgodovinski ljudje (lovci in nabiralci) so sicer živeli dlje kot 

prvi kmetovalci neolitika,33 a so jim nenehno pretile zunanje nevarnosti, bodisi neuspešnost pri 

iskanju (nabiranju in lovu) hrane, napadi prežečih zveri ali naravne katastrofe oziroma vplivi iz 

okolja (nenadne spremembe vremenskih razmer in podobne nevšečnosti). Po drugi strani so 

neolitske skupnosti akumulirale pridelano hrano in jo prihranile za odloženo uporabo, ob tem 

pa so se posamezniki specializirali za določene obrti, s čimer so svoje delo lahko opravljali na 

višjem nivoju in s tem pospešili tudi inovacijske procese, ki so rodili nove in učinkovitejše 

pripomočke. Ne smemo pozabiti najprikladnejšega izmed vseh pripomočkov – jezika oziroma 

govora –, ki je omogočil racionalizacijo in delitev dela, s tem pa postavil temelje za politično 

strukturirano družbeno življenje. A delo je ljudem neolitika slabo delo, saj se je delovni teden 

iz 20 do 25 ur, ki so jih lovu in nabiranju namenili ljudje paleolitika, razširil na dvakrat toliko,34 

kar je seveda pomenilo večje obremenitve za telesa kmetovalcev, s čimer je pričakovana 

življenjska doba drastično upadla.35 Egoizem je dvorezen meč, isto pa se izkaže tudi za delo, ki 

obenem lajša preživljanje in dviguje kvaliteto samega bivanja (zlasti kar se tiče diete), a terja 

visok davek; ne le v odrekanju časa namenjenega za festivalske, ritualne in sprostitvene oziroma 

rehabilitacijske aktivnosti, temveč tudi v odrekanju časa namenjenega za samo življenje (krajša 

življenjska doba). 

 

Jezik ni le orodje bistvovanja naše lastne tubiti, temveč prav tako temelj intersubjektivnega 

odnošaja do drugega. Jezik velja kot sredstvo komunikacije, ki vzpostavlja dialog. Uresničuje 

dialektiko dveh, ki tvorita etično-metafizični kompleks družbe. Besedni jezik ali govor je 

historično najprej omogočil delitev dela, nato pa še samo organizacijo dela v hierarhičnih 

(vertikalnih) strukturah, te pa so se nadaljevale v formiranje interesnih skupnosti, ki so pogosto 

temeljile na širših družinskih vezeh med posamezniki, ki so si s kooperacijo zadružno 

prizadevali za preživetje in povišanje kvalitete lastnega bivanja. Iz te formacije prvih kmečkih 

ali zadružnih skupnosti izhaja ideja družbene solidarnosti, natančneje mehanske solidarnosti, ki 

                                                 
33 Diamond, Jared. 2005. Guns, germs and steel. London: Vintage, str 105. 
34 Lee, Richard. 2006. The Dobe Ju/’hoansi. Belmont: Wadsworth, str. 41-64. 
35 Galor, Oded, in Omer Moav. 2007. „The neolithic revolution and contemporary variations in life expectancy.“ 

Working papers (Brown University) 2007, str. 2. 
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»je značilna za tradicionalne družbe manjšega obsega, v katerih si posamezniki delijo skupna 

prepričanja (religijo oziroma sistem vrednot), delo in vednost; bazira na družinskih oziroma 

sorodstvenih vezeh.«36  

 

Intersubjektivnost se zmeraj odvija v prostoru, ki ga obvladuje jezik v vseh svojih pojavnih 

oblikah. Jezik omogoča izmenjavo mnenj, ki jo nekateri razumejo kot temelj demokracije, 37 a 

v kolikor jo ločimo od vsebine, torej njene materialne zaloge povednega, bi jo smeli zreducirati 

na golo interakcijo. Akcija, pojmovana kot dejanje ali dejavnost, je lahko tudi neaktivna; po 

analogiji z ničem je tudi nedejavna dejavnost neke vrste aktivnost oziroma jo lahko opredelimo 

kot spontano dejavnost; podobno kot razumemo taoistični koncept wu wei.38 Delati nič se lahko 

razume paradoksalno, a gre obenem za povsem smiselno formulacijo. Nič se dela z mišljenjem 

tega niča, ki ga brez mišljenja ne bi bilo. Podobno je z nedelovanjem kot akcijo; nič delati je 

prav tako aktivnost, ki zahteva zavedno ali nezavedno odločitev.  

 

Slednja teza je morda preuranjena, saj je koncept odločitve ali svobodne volje zelo težaven; še 

zlasti iz pozicije kognitivnih znanosti v navezavi na filozofijo uma, psihologijo in moralno 

teorijo, ki so razpete med kompatibilnostjo39 in nekompatibilnostjo40 determinizma s svobodno 

voljo. Zato naj bo odločitev na tem mestu razumljena v neproblematičnem smislu in ločena od 

svobodne volje, skratka v nekompatibilnem smislu, ki sovpada s stališči v nadaljevanju 

pričujoče eksplikacije: človeški um je obremenjen in popolnoma oblikovan, zato ne poseduje 

svobodne volje, temveč zmeraj deluje iracionalno, in sicer na podlagi predhodnih izkušenj iz 

okolja, pridobljenih zlasti v obdobju primarne in sekundarne socializacije, resničnost pa je 

prepričanje utemeljeno na statistično dokazljivem izkustvu. 

 

Socializacija in družinska razmerja nas ponovno pripeljejo nazaj k materi, v okrožje doma, torej 

prostora, v katerem bivamo. To je prostor, v katerem bit je, skratka prostor, v katerem se sebe 

                                                 
36 Pirc, Tadej. 2012. „Teorije družbene solidarnosti od industrijske do postemocionalne družbe.“ V Podobe 

solidarnosti, uredil Tadej Pirc, 27-42. Gornja Radgona: A priori, str. 32. 
37 Med njimi denimo Held, Klaus. 1998a. „Etos demokracije in njegova prihodnost.“ V Fenomenološki spisi, avtor 

Klaus Held, 93-108. Ljubljana: Nova revija. 
38 Laozi. 2009. Dao de jing. Ljubljana: Mladinska knjiga. Koncept wu wei ponuja zanimivo izhodišče, v katerem 

se lahko vzpostavijo temelji etike neposeganja. Intervencija ima namreč tudi svojo negativno plat; še zlasti, če jo 

razumemo širše in zajamemo vse od humanitarne pomoči, preko militantnih intervencij, do zlatega pravila 

kantovsko-küngovske etike. 
39 Klasik tega stališča je Miller, Dickinson. 1934. „Free Will As Involving Determination and Inconceivable 

Without It.“ Mind 43 (169): 1-27. 
40 Za najvplivnejšo obrambo tega stališča glej Van Inwagen, Peter. 1983. An Essay on Free Will. Oxford: Oxford 

University Press. 
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misleča bit izpostavlja kot tubit. Eno je makrokozmična umestitev biti kot tubiti, ki je zmeraj 

bit-v-svetu, druga pa je mikrokozmična umestitev biti kot tubiti v njej domač prostor. V obeh 

veljajo določena arbitrarna, a pogosto nezavedna pravila, vendar so ta veliko bolj določna in 

opredeljena v mikrokozmičnih sferah, torej na teritoriju, ki mu rečemo dom, od poznega 19. 

stoletja naprej pa domovina.  

 

Na tej točki je možno začeti govoriti o ekonomiji kot materialni ali vsebinski zalogi 

domačinskih pravil in zakonov ustrojenih po formi in strukturi, ki jo nalaga ekologija 

makrokozmične svetovne zgodovine. Ekonomija in ekologija – dve izmed najpogosteje 

izrečenih besed v sodobnem žurnalističnem besednjaku – tukaj nastopata v svoji primarni ali 

primordialni obliki. Primordialna koncepcija termina je njegova pojmovna izvirnost oziroma 

genealoška originalnost, zato je eko-logijo potrebno razumeti kot formalno ali idejno 

(ideološko) strukturo svetnega prostora, eko-nomijo pa kot materialno ali praktično in 

normativno vsebino, ki obvladuje diskurz tega svetnega prostora. Starogrška beseda oikos, ki 

je rodila sodobno predpono eko-, navsezadnje izpričuje pojem hiše, doma, družine oziroma, z 

eno besedo, gospodinjstva.  

 

Pojem socializacije je običajno v domeni socialne psihologije, a si jo bomo za namen 

argumentacije prisvojili in zlorabili za filozofsko refleksijo oblikovanja posameznika, subjekta, 

tubiti. Socializacija se nanaša na podružbljenje: posamezno človeško bitje se znajdeva v 

interakcijah z drugim, s čimer izzove intersubjektivnost. To je temeljna podlaga socializacije, 

ki je ni brez drugega; ta namreč odgovarja na govor, s čimer se vzpostavlja pogovor – jezik. 

Interakcija je zmeraj dvosmerna, pa čeprav ena stran obtiči v neaktivni dejavnosti. Četudi se 

drugi ne odzove, je neodzivanje prav tolikšna aktivnost kot odzivanje z aktivnim odzivanjem. 

Jezik – vokalni, vizualni ali kakršenkoli že – omogoča izmenjavo.  

 

Tukaj gre za pogosto slišano formulacijo kulturne izmenjave, a jo uporabljamo v nekoliko 

prirejenem smislu. Na medosebni ravni ni bistven boj za lastno identiteto, ki ga pripadnik ene 

kulture (v smislu skupka jezika, tradicije in zgodovine) bije s pripadnikom druge kulture, 

temveč je ključen prenos zaloge kulturnih informacij. Zmeraj govorimo iz sebe, kot tubit v 

jeziku se sami sebi ne moremo izogniti. Tukaj smo, ko se s svojim mišljenjem vzpostavljamo 

oziroma izpostavljamo, a vendar smo vselej že vnaprej oblikovani. Interakcija biti z bitjo poteka 

od njenega začetka – tokrat v smislu stvarjenja. Bit pričenja v neki drugi biti, kar jo še pred 

posvetnim rojstvom opredeljuje bistveno prostorsko. Ta druga bit, ki je vselej že njena prva bit, 
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se nanjo nanaša, jo naslavlja in ji nudi dom. Ekologija naveze med materjo in otrokom je 

neizbežno determinirana, kar krepi argumentacijsko moč sledeče teze: vsaka bit je kot tubit 

nujno pogojena; ne eksistira bit po sebi in ni biti, ki bi bila onstran, na drugi strani, zunaj. Vse, 

kar je, je znotraj prostora in je nujno znotraj sveta. To je svet, ki ga obvladuje jezik – jezik misli 

in jezik mišljenja. Ničesar ni, kar ne bi bilo poprej mišljeno, kar ne bi bilo poprej iz-govorjeno 

oziroma iz-mišljeno. 

 

Tukaj se je težko izogniti že tolikokrat zlorabljeni tezi, da »meje mojega jezika pomenijo meje 

mojega sveta.«41 Naše misli, ki so zmeraj jezikovno formirane in posredovane – četudi samemu 

sebi –, ustvarjajo in oblikujejo svet, naš svet, ki je edini in obenem vse, kar je, vse, kar obstaja. 

To, česar nihče ne misli ali česar ni mogoče misliti, ne obstaja. Težko si je predstavljati (ali 

priznati), da lahko logika iz sebe proizvede ontologijo, a je to nujno privzeti. – Kako bi lahko 

govorili o nečem, kar bi obstajalo zunaj našega sveta? Kako bi, denimo kot možgani v kadi, 

dojeli ali spoznali znanstvenika, ki upravlja z našimi mislimi oziroma z našim svetom?42 In 

nazadnje, kako bi mislili nekaj, kar presega meje spoznavnih možnosti, torej kar presega ta svet, 

skonstruirani in do potankosti mišljeni svet? Povezanost biti, tubiti, jezika, prostora in sveta je 

usodna in nujno velja, da je »svet celotnost dejstev« oziroma, da »svet določajo dejstva in to, 

da so to vsa dejstva.«43 

 

Dejstva, ki so absolutna le v svoji partikularnosti, so vse okoli nas. Svoje vsakokratno 

pričenjanje začenjamo v svetu, ki nas obmetava z dejstvi in nekatera izmed njih se na nas 

preprosto nalepijo. Še več, vtetovirajo se nam v najgloblje kotičke naše (racionalne ali 

iracionalne) kognitivne baze. Naša zgodba se prične v zgodbi večji od nas, zato lahko »s 

pripovedovanjem svoje zgodbe začnemo le zato, ker se že nahajamo sredi neke zgodbe.«44 Naša 

zgodba je zmeraj v relaciji na neko drugo, a je tudi ta naša. Kot vsaka revolucija, ki se nanaša 

in zanaša na nekaj poprejšnjega, nekaj znanega, nekaj že povedanega, se tudi sami zmeraj 

nanašamo in zanašamo na nekaj, kar je v neposredni zvezi z nami samimi; jezik kot prostorska 

determinanta nas veže z našimi (krvnimi) predniki, kjer je še zlasti bistven pomen matere, ki je 

vlogo gospodinje, torej tiste, ki skrbi za gospodinjstvo,45 prevzela kot svojo določujočo in 

                                                 
41 Wittgenstein, Ludwig. 1976. Logično filozofski traktat. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 131. 
42 Zdi se, da bi to bilo možno le v svetu, v katerem bi ta znanstvenik želel, da ga njegov opazovani oziroma 

upravljani eksperiment spozna. 
43 Wittgenstein, 1976, str. 27. 
44 Sloterdijk, 1999, str. 13. 
45 V angleškem jeziku se gospodinjenju med drugim pomenljivo reče home economics. 



30 

 

ključno zadolžitev med dvema rojevanjema; mati govori jezik, ki je običajno (torej v 

tradicionalnih družbah) vezan na teritorij in iz tega izhajajočo politično entiteto (državo, zvezno 

državo, pokrajino, deželo ipd.).  

 

Na tej točki materin in materni jezik sovpadeta, kar pomeni, da lahko mati pojmujemo tudi kot 

formulacijo mati domovina. Otrok, ki je rojen, svojo zunajmaternično prisotnost pričenja v 

jeziku svoje matere, torej v mater(i)nem jeziku, ki mu omogoči dejavnost samega mišljenja. S 

tem, ko otrok prevzame jezik in dejavno prične z njegovo uporabo – ko oblikuje svojo prvo 

misel –, oblikuje svoj svet. Ta svet je bistveno posredovan. Prvič z determiniranostjo, ki mu jo 

nalaga materni jezik in drugič s samim jezikom, ki je zmeraj posrednik v interakciji (ali 

komunikaciji, ki jo je moč razumeti tudi kot skupstvovanje: kompleks odnošajev znotraj 

skupnosti, ki se z jezikovnim nanašanjem in naslavljanjem sploh vzpostavlja) med menoj in 

drugim. Moj prvi drugi je moja mati, ki ukaluplja mene kot tubit v znotrajmaterničnem 

prostoru; to je prvi prostor, v katerem je stekla prva komunikacija v kakršnemkoli jeziku že 

(četudi je na neki ravni to bil le hormonski ali genomski jezik). Moj drugi drugi pa je moj svet, 

ki je vselej nastal kot mozaik vsega poprejšnjega in vsega okolnega ter s katerim ukalupljam 

samega sebe kot tubit v zunajmaterničnem (kozmičnem) prostoru; to je drugi prostor, v katerem 

steče sekundarna komunikacija, običajno odmerjena z zmožnostmi in dometom, ki mi jih 

omogoča materni jezik, torej bistveno jezik teritorija, na katerem sem rojen. Rojeni smo v svet 

dejstev, med katerimi sta odločilni prav dejstvi prostora (teritorija) in s tem pogojenega jezika. 

 

Jezik človeku ni le vsiljen, marveč ga je možno sprejeti in sprejemati tudi kot dar. Podarjen 

nam je v uporabo, z vsemi svojimi gramatičnimi formami in normami nam omogoča misel, 

mišljenje in izražanje. Omogoča nam izraz – izraz misli, stališč, mnenj, želja, ukazov, prošenj 

in idej –, četudi pogosto v omejenem obsegu. Ta obseg sega do točke naših spoznavnih 

zmožnosti, saj nekaj, kar presega meje mojega uma, ne more biti mišljeno, torej ne more biti 

vsebovano ali izraženo z mojim jezikom; kar pomeni, da ne more biti del mojega (razumno 

konstruiranega) sveta. V mojem svetu so le stvari, za katere moj jezik jamči, da jih lahko 

mislim.  

 

Izoblikovanje lastnega sveta poteka skozi in z jezikom. Sloterdijk pravi, da smo »nepopisani 

listi, ki lepega dne prelistajo sami sebe in postanejo pišoči.«46 V tej trditvi tičita temeljna napaka 

                                                 
46 Sloterdijk, 1999, str. 14. 
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in lucidna genialnost obenem. Nikakor namreč nismo »nepopisani listi«, temveč smo vse kaj 

drugega; vsi pričenjamo tubitno postajanje v že začetem, v že začeti zgodovini, skratka v že 

izoblikovanem svetovnozgodovinskem prostoru, katerega značilnosti lahko zvedemo na 

kulturo, ki nas kultivira v delček mozaika tega svetnega prostora. Svetovnozgodovinska doba 

ustvarja pogoje, v katerih smo rojeni na obdelanem polju, rojeni v kultiviran prostor. 

Predzgodovina s predtradicionalnim bistvovanjem, ki svojega smotra ne išče, ampak ga 

preprosto ima, je že davno mimo. Neolitska revolucija nas je obsodila na jezik, s katerim se 

skušamo najti oziroma sami sebe določiti v kompleksni strukturi kultiviranega prostora. 

Poiskati (in najti) svoje mesto pod Soncem. Zato je nujen tudi konceptualni prehod ali 

hermenevtični (ontološki) obrat od biti, ki enostavno je, k tubiti, ki ne le da je, temveč zmeraj 

je nekje.  

 

Prostor ali natančneje teritorij prisili bit k samodoločitvi, kar pomeni avtolociranju; in jezik je 

njeno najprikladnejše orodje. V tem svetu zatorej nikakor nismo »nepopisani listi.« O čem bi 

pa sploh pisali, ko bi prelistali sami sebe, torej kolaž nepopisanih listov? Bi pisali o niču? 

Nekatere izjeme, ki so spoznale perspektivizem resnice in trhlost absoluta – tukaj seveda 

odmeva neprijetno, a kljub temu veseljaško ime Nietzsche –, so dejansko bile sposobne pisati 

o niču, a to le zato, ker so najprej spoznale celoto (kvazi)dejstev, ki je prazna in skonstruirana, 

bistveno pa zmeraj odvisna od tistega, ki to celoto dejstev konstruira; z mislimi, z jezikom. Ne 

moremo pričenjati kot »nepopisani listi«, saj svet in vsakokratna dejstva pišejo ali bolje rečeno 

čečkajo po naši knjigi življenja, še preden smo prav zares pričeli. Preden začnemo s prvim 

poglavjem, nam je svet že napisal predgovor. A to, kar sledi, je naša zgodba. In to zgodbo lahko 

pišemo le iz sebe. Pišoči namreč lahko postanemo le, če se prelistamo. Brez pogleda nazaj 

nimamo o ničemer pisati. Vse, kar premoremo kot misleče bitje, je zapisano v naši preteklosti 

in vsebovano v našem svetu. Tukaj se zrcali bistvo Sloterdijkovega sklepa: prelistamo sami 

sebe in postanemo pišoči. Prelistamo zgodovino in pričnemo ustvarjati svojo, pričnemo z 

revolucionarno akcijo kot odzivom na tisto poprejšnje, na tisto že izrečeno. Sami želimo 

izrekati svojo resnico. 

 

 

Sinteza: jezikovna pogojenost prostora tubitnega pričenjanja 

 

S čim smo torej pričeli? Vsako besedilo je že bilo napisano, torej tudi to pričujoče. Vsako 

besedilo je le prepis situacije, prepis nekega svetnega stanja oziroma dejanskosti, kot jo zaznava 
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pišoči. Slednji jo tudi ustvarja, in sicer na način šablonske poustvaritve, kjer je šablona unikatna, 

ustvarjeni svet pač ne. Tukaj se lahko vprašamo, kaj so nam povedali veliki pisci preteklosti? 

Iskreno in nič kaj skromno jih lahko označimo za velike filozofe, saj se v svetovni intelektualni 

zgodovini zunaj filozofije (sem štejemo tudi tiste znanosti, ki mislijo svet kot celoto, denimo 

nekatere aspekte naravoslovnih znanosti, še zlasti v fiziki oziroma kozmologiji) ni zgodilo nič 

velikega, obenem pa tudi velja, da zunaj filozofije, kot tiste, ki misli svet in njegovo 

svetovnozgodovinsko pojavnost, sploh ničesar ni. Kaj so zapisovali oziroma prepisovali? Je 

torej sploh možna inventivnost, je sploh možna izvirna misel? 

 

Na podlagi predhodne argumentacije in izpeljav bi morali odgovoriti ne, ne obstaja izvirna 

misel. Iz te točke izhaja mnogo problematičnih in tematiziranja vrednih vprašanj. Bistveno je 

denimo naslednje: kako nastane vednost? Ali natančneje: je človek sposoben produkcije nove 

vednosti ali je vse, kar pojmujemo kot vednost, v svetu že vsebovano? Tukaj se skladno z 

eksplikacijo moramo odločiti za drugo možnost, saj bi produkcija nove vednosti, torej miselna 

in idejna inventivnost, nujno pomenila preseganje svetne dejanskosti oziroma celote dejstev, ki 

sestavlja in tvori svetovnozgodovinsko bit; bit sveta, bit mišljenega oziroma zamišljenega sveta. 

Kako potemtakem vednost nastane? Na tem mestu ni problematično, kaj vednost sploh je. 

Enostavno jo lahko opredelimo kot spoznano dejanskost, ki temelji na prepričanju v resničnost 

tega spoznanja in resničnost te dejanskosti obenem. Spoznavanje dejanskosti namreč 

predpostavlja dejanskost same dejanskosti, s čimer pa jo zmeraj tudi ustvarja. Mislim (sebe), 

torej sem. Mislim svet, torej je. Mislim nekaj drugega, torej tudi to je. Skratka, ko mislim, 

ustvarjam dejanskost, obenem pa tudi spoznavni material oziroma določeno zalogo potencialne 

vednosti. Lahko bi rekli, da je vednost dvakrat mišljena: prvič kot zamišljena dejanskost in 

drugič kot premišljena zamišljena dejanskost. Ponovno, kako potemtakem nastaja vednost? 

 

Vednost ne nastane, marveč je; le ujeti jo je potrebno. In prav tukaj se nahaja možnost 

inventivnosti. Vednost se sicer daje na razpolago, je razpoložljiva, a le redko razpoložena. 

Obstaja v elementarnih oblikah, ki so po svoji strukturi že lahko sestavljene in kompleksne, 

naloga inventivnosti pa je, da te bolj ali manj elementarne oblike poveže v nove komplekse, 

torej v nove sestavljene strukture, s čimer proizvede novo vednost. Ta se – platonsko rečeno – 

proizvaja (poiesis) in ne ustvarja, ta se odkriva in ne izumlja. Ustvarjanje namreč implicira 

kreacijo oziroma stvarjenje iz nič, medtem ko se proizvodnja ali produkcija zmeraj zanašata na, 

bolje rečeno izkoriščata surov material in polizdelke, ki jih povezujeta v kompleksnejše 

strukture oziroma končne izdelke.  
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Produkcija vednosti zato terja inventivnost, ta pa je bistveno v odkrivanju novih jezikovnih 

orodij, s katerimi opisujemo spoznano dejanskost. Spoznavanje sveta in dejstev, ki svet 

sestavljajo, še ne pomeni usvajanja produkcije vednosti, temveč in še zlasti soočanje z 

dejanskostjo. Ko v proces spoznavanja aktivno vpeljemo jezikovna orodja, ki so nam na voljo, 

lahko pričnemo govoriti o vednosti oziroma izgovarjati samo vednost. Ko dejanskost 

spoznamo, smo ji priča, nato pa jo iz-pričamo, s čimer proizvedemo vednost in jo kot invencijo 

damo v prostor; v svetni prostor dejstev, kjer ta novi kompleks postane le še eden izmed vseh 

dejstvenih kompleksov. Jezik je naše orodje in sredstvo, ki omogoča inventivnost. Ni misel 

tista, ki proizvaja vednost, saj ni mogoče misliti ničesar drugega kot le že mišljenega, temveč 

je jezik tisti, ki s svojo delno fleksibilnostjo in z izjemnimi kombinatoričnimi zmožnostmi spaja 

že znano, že mišljeno, že vedeno v novo, izvirno in genialno. 

 

Velike pisce iz zgodovine, ki smo jih prej imenovali veliki filozofi, bi lahko opisali tudi kot 

mojstre jezikovnega obrtništva. Vsi véliki zgodovine filozofije od Sokrata, ki ni ničesar vedel, 

do Hegla, ki je vedel vse, so svojo inventivnost izkazovali prav skozi jezik. Denimo Sokrat s 

svojo dialektično metodo ali Hegel s svojo prav tako dialektično metodo, a v njegovem umu 

vsebovano. Moramo si priznati, da zgodovina filozofije od velikega preloma materializma z 

idealizmom ni proizvedla ničesar novega, skratka od trenutka svetovne zgodovine, ko je Hegel 

vedel vse in Marx trdil, da to zmore vsak. Iz poznega obdobja zahodne kulture, ki se je po koncu 

velikih totalnih filozofskih sistemov izrodila v civilizacijo materialne kulture,47 bi seveda lahko 

izpostavili tri ali štiri izjeme (Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein), morda jim 

dodali še Spenglerja (kar je tvegana izjava, saj ga le malokdo sprejema kot upoštevanja 

vrednega48), a je to precej skromna bera za dvestoletno zgodovino velikih pripovedi. Morda pa 

se je svetovna zgodovina prav zares zaključila (dovršila, izpolnila, dosegla vrhunec) s Heglom. 

 

A konec zgodovine še ne pomeni nujno konca novih bitnih pričenjanj, novih rojevanj in novih 

rojstev. Velike pripovedi so mimo, pa če kot zadnjo razumemo Heglov absolutni duh ali padec 

berlinskega zidu. Majhne, vsakdanje, torej banalne pa se še zmeraj pričenjajo. S koncem 

zgodovine se čas ni ustavil, tudi bit se ni odpovedala lastnemu bistvovanju, zato lahko celo 

podvomimo v upravičenost same teze o koncu zgodovine. Nove biti, ki se kot tubiti znajdejo v 

                                                 
47 Za analizo in teorijo morfologije svetovne zgodovine glej temeljno delo Spengler, 2009. Osnovne koordinate te 

ideje so predstavljene v nadaljevanju. 
48 Za možno razlago glej Pirc, Tadej. 2013. „Iskrenost kot metodološki temelj Spenglerjeve teorije.“ V Človek in 

tehnika, avtor Oswald Spengler, 95-113. Gornja Radgona: A priori, str. 112-113. 
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dejanskosti svetnih dejstev, imajo vse možnosti ujemanja in jezikovne obdelave spoznavnega 

materiala oziroma še nespoznanega materiala, ki ga lahko pretvarjajo v vednost. Ta eksistira 

kot možnost. Vsepovsod okoli nas so možnosti, potenciali, skratka morebitne velike zgodbe. 

Povsod v tem prostoru, svetovnozgodovinskem prostoru, eksistirajo dejstva; mišljena dejstva 

in tista še ne iz-mišljena. Ključni moment biti je zato njen prihod na svet, natančneje njen 

pristop k svetu, ki ga preprosto lahko imenujemo rojstvo.  

 

Rojstvo ima dvojni pomen in nastopa v dvojni formi oziroma na dveh točkah človekove daljice 

življenja. Prvo rojstvo sovpada s trenutkom in dejanjem spočetja. To je prvi usodni moment, na 

katerega sama novonastala bit nima prav nobenega vpliva. Že na tej točki, kjer gre zlasti za 

zmes genskega materiala in zgodovini obeh, ki sta svoj material prispevala, je bit v postajanju 

in pričenjaju zaznamovana. Že tukaj se zgostijo in omejijo potenciali, ki bodo čez devet 

mesecev rojeni biti na razpolago. Ko se ta bit iz znotrajmaterničnega prostora prebije v 

zunajmaternični, torej kozmični prostor, zadobijo njeni predikati povsem drugo aplikativno 

moč. Če so ob prvem rojstvu genske in historične informacije stvariteljev novega bivajočega 

predstavljale sicer zelo omejen, a še zmeraj le potencialen nabor možnosti mišljenih spoznavnih 

dejstev, je drugo rojstvo – to, ki sovpada s trenutkom, ki se običajno odvije v porodnišnici devet 

mesecev po spočetju – precej bolj neizprosno glede možnosti in potencialov, ki jih rojeni biti 

ob pričetku njenega svetnega pričenjanja omogoča.  

 

S tem, ko je bivajoče kot bit rojeno – stopi korak in pride k prostoru –, se zmeraj znajde v nekem 

prostoru; to je zaznamovani in oblikovani prostor, ki vsebuje mnoge determinante in predikate. 

Ta prostor ima svoje značilnosti, pravila, zgodovino, svoje meje in svoj duh. Duh prostora tukaj 

le deloma sovpade z duhom časa; svetovnozgodovinsko gledano sta si prostor in čas zelo blizu, 

a vendarle ohranjata vsak svojo (pogojeno) neodvisnost; fizika49 ju od Einsteina naprej sicer 

pojmuje kot neločljivo povezana, nastala ob velikem poku in vzajemno učinkujoča, a ju je na 

tej točki eksplikacije, ki si v svojem jedru prizadeva biti filozofska, torej svetovnozgodovinska, 

potrebno razumeti vsakega v svojem okrožju. Duh prostora je zato sprva smiselno določiti kot 

geografsko opredeljenost: svet vsebuje mnoge prostore in sam svet je več kot le seštevek vseh 

svojih sestavnih delov. Svet je svetovna zgodovina, posamezni prostori, ki jih lahko razumemo 

tudi s pojmom teritorij, pa naseljujejo svetno pokrajino. Od vestfalskega miru iz leta 1648, zlasti 

                                                 
49 Denimo Dolenc, Sašo. 2000. „Prostor-čas in gravitacija: Uvod v splošno teorijo relativnosti.“ Kvarkadabra. Izv. 

7. Poskus dostopa 7. 1. 2014. http://www.kvarkadabra.net/index.html?/vesolje/teksti/relativnost_splosna.htm. 



35 

 

pa od konca 18. stoletja, ko so se na podlagi izmišljanja tradicij50 pričele formirati sodobne 

nacionalne države kot odziv na nacionalizem evropske diaspore v Amerikah,51 se ta teritorij na 

neki geopolitični točki (ali nivoju) imenuje država.  

 

Nacionalna država, kljub globalizacijskim vplivom, mednarodnim in transnacionalnim 

organizacijam ter (v določenih sferah) povečanem interesu za kozmopolitsko idejo, ima in 

ohranja svojo moč; še več, v nekaterih prostorih se celo krepi. Bistven je seveda boj za 

identiteto. Nacionalna država ponuja izvrstno oprijemališče in zatočišče, saj svojim 

pripadnikom (državljanom) ponuja sidrišče osebne in družbene identitete, ki jim ga nihče ne 

more odvzeti. To je ključno. Teritorij v obliki države je prostor, v katerega se človek rodi in v 

katerem prevzame prve identifikatorje, od rojstnega lista in osebne izkaznice do državljanstva 

in maternega jezika. Ne drži zmeraj, da država sovpada z jezikom in kulturo (ali etnijo52), a o 

tem več v nadaljevanju. Na tem mestu je bistvena opredelitev duha prostora kot geografske 

determiniranosti: v določenem prostoru eksistirajo določeni običaji in obstajajo določena 

pravila, ki so v nekem drugem prostoru lahko povsem drugačni; nekateri prostori skorajda 

sovpadajo, spet drugi predstavljajo izrazite opozicije in kontradikcije.  

 

Duh časa na drugi strani presega teritorialne razmejitve in se v svojem bistvu veliko tesneje 

veže na svetovno zgodovino ali svet v globalnem smislu (svetovno bit). Duh časa je njegova 

svetovnozgodovinska opredeljenost, torej metafizična energeia, ki se presoja zmeraj v relaciji 

na konkretne oziroma dejanske pripovedi, najsi bodo te velike ali majhne. Obenem pa gre za 

same relacije: intersubjektivne, interetnične, internacionalne, interkulturne in interideološke, 

prav tako pa tudi za relacije med posameznikom in družbo, državljanom in državo, subjektom-

človekom in objektom-sistemom ter partikularno in občo bitjo.  

 

Majhne in velike pripovedi, ki v svetovni zgodovini označujejo končne (ali ključne) točke 

relacij med njimi samimi, so torej tisto, kar ustvarja in odraža duh časa kot zgodovinsko 

opredeljenost. Ponovimo: revolucionarne prakse, ki jih nedvomno uvrščamo med velike 

pripovedi, saj močno zaznamujejo tako prostor kot čas, so zmeraj reakcija na nekaj, obrat od 

nečesa. Revolucija odraža določeno dvojnost relacijske moči: prva je v njej lastnem ontološkem 

                                                 
50 Hobsbawm, Eric, in Terence Ranger, ur. 2002. Izmišljanje tradicije. Beograd: Knjižara Krug. 
51 Anderson, Benedict. 2007. Zamišljene skupnosti. O izvoru in širjenju nacionalizma. Ljubljana: Studia 

humanitatis. 
52 Tukaj svoj pomen dobi koncept etnonacionalizma. Za pregleden in temeljit prikaz glej Connor, Walker. 1994. 

Ethnonationalism. Princeton: Princeton University Press. 
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potencialu, torej v pogojih možnosti, ki revolucijo sploh omogočajo (relacija staro-novo, 

predrevolucionarno-revolucija-porevolucionarno), druga pa v vplivu, ki jo ima revolucionarna 

novost na relacije znotraj revolviranega prostora. Tukaj se manifestira moč zgodbe, ki 

konstituira duh časa. 

 

Ko slednjega povežemo s poprej obravnavanim duhom prostora, dobimo kompleks okoliščin. 

Te zaznamujejo in oblikujejo konkretna (družbena) dejstva. Prvo dejstvo je zagotovo sam 

obstoj družbe kot strukture relacij med posameznimi človeškimi bitji, drugo družbeno dejstvo, 

ki ga po zgornji eksplikaciji s Spenglerjevo pomočjo lahko postavimo za ključno v 

svetovnozgodovinski konstituciji svetnih dejstev, pa je jezik. Konceptualno in 

življenjskosvetno gre obenem za dejstvo, v katerem sovpadeta čas in prostor; zmeraj namreč 

govorimo jezik nekega prostora, ki je značilen za nek čas. Duhu prostora in časa se ne moremo 

izogniti, zatorej se tudi jeziku kot prepletu prostorskih in časovnih determinant ne moremo 

izogniti.  

 

Še zlasti (in intuitivno) človek pride v svet jezika, ki je neizbežno vezan na prostor oziroma 

teritorij. Tukaj se vračamo na pojem maternega in s tem povezanega materinega jezika, ki sta 

oziroma ki je (saj sovpadata) značilen jezik neke geopolitične strukture ali entitete. Določeni 

svetni prostor, določeni teritorij kot košček sveta oziroma Zemlje zaseda omejena politična 

entiteta, ki jo običajno imenujemo država. V sodobnem politološkem jeziku prihaja do težav, 

ko skušamo državo opredeliti kot teritorij, na katerem v arbitrarno oblikovani skupnosti bivajo 

pripadniki enega naroda. Od tod potreba po terminu nacija, ki neodvisno od etnične deklaracije 

izraža skupnost državljanov nacionalne države.53 Zaradi čustvene pripadnosti in vezi, ki slonijo 

na procesu in projektu identifikacije, moramo ločevati tudi pojme (kulturnega) prostora, 

teritorija in države. Kot nakazano, gre za kulturne prostore, ki so teritorialno kultivirani v zgolj 

delni odvisnosti od države (ali držav), v kateri se nahajajo. Tisto, kar je kultivirano v prostoru, 

je njegova bit, njegov duh, in tisto, kar ta odseva, je kultura.  

 

Kultura ne more uiti teritoriju, saj se z njim neizbežno veže v kultivacijski kompleks, katerega 

konstitutivni del je tudi jezik, k čemur pa spadajo zgodovina in relacije med subjekti ter med 

subjektom-človekom in objektom-prostorom. Ob rojevanju se človek sicer izvije iz kultivirane 

maternične posteljice in se skozi ginekološko pogojene ovire prebije v zunajmaternični prostor, 

                                                 
53 Že bližnji primer Bosne in Hercegovine kaže na problem in nujnost razlikovanja med terminoma. 
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a metaforično bi to lahko prav tako pomenilo vzklitje človeškega organizma na kultiviranem 

polju. Majhna bitnost prebije stene semenske ovojnice in se iz toplega objema kokona vsajenega 

v obdelano zemljo prebije v svetni prostor, kjer ga z okovi v rokah čakajo kulturne (torej 

prostorsko-časovne) koordinate, znotraj katerih bo novorazpoložena bit pričela svojo kozmično 

pot.  

 

Teritorij torej prinaša kulturo in jezik, kar postaneta temeljni določili v procesu socializacije 

človeka. Socialna psihologija po Klausu Hurrelmannu to imenuje model produktivnega 

procesiranja dejanskosti,54 strnjeno pa pomeni, da »osebnost nobene od svojih funkcij ali 

dimenzij ne oblikuje neodvisno od družbe, ampak je v konkretnem, historično posredovanem 

življenjskem svetu zmeraj oblikovana skozi celoten razpon poteka življenja.«55 Socializacija, 

zlasti primarna, poteka skozi celo svetno življenje posameznega človeškega bitja, a bistven je 

prvi korak, prvi stik s prostorom, ki je okužen z jezikom in kulturo. Rojstvo kot prelomni pojav 

se zgodi nekje in nekomu; in tega nekoga je potrebno misliti v relaciji mati-otrok, saj le tako 

lahko zagotovimo polje oziroma vez, v kateri se zgodi prenos. To je prenos vednosti, recimo ji 

ozadna vednost (background knowledge), ki vsebuje informacije kulture in jezika. Tukaj 

postane ključen že prej omenjeni pojem tradicije; mati govori jezik, ki je tradicionalno prisoten 

v nekem prostoru, obenem je to jezik, ki ga njen otrok birokratsko navaja kot maternega in 

biografsko kot materinega.  

 

Tukaj smo na točki, ki je tako zelo pomembna za človekovo življenje, da jo Sloterdijk izpostavi 

že v naslovu svojega besedila, in sicer v obliki nekakšne teze, a s poetično konotacijo: Prihajati 

k svetu – prihajati k jeziku. Kar želimo s parafrazo te naslovne teze v obliki prihajati k svetu – 

prihajati k prostoru poudariti, je bistvena vezanost jezika na prostor, v katerem se ta odvija in 

zavija, v njem pa svoje sidrišče in pogoje možnosti nahaja kultura, ki v tej povezavi pomeni 

kulturno identiteto. Jezik in kultura se v svetnem (zunajmaterničnem) prostoru zvežeta v pojem 

in kompleks tradicije. »Ljudje delajo svojo lastno zgodovino, toda ne delajo je, kakor bi se njim 

zljubilo, ne delajo je v okoliščinah, ki so si jih sami izbrali, temveč v okoliščinah, na kakršne 

so neposredno zadeli, kakršne so bile dane in ustvarjene s tradicijo.«56 

 

                                                 
54 V izvirniku model of productive processing of reality. 
55 Hurrelmann, Klaus. 2009. Social Structure and Personality Development. Cambridge: Cambridge University 

Press, str. 42. 
56 Marx, Karl. 1977. Osemnajsti brumaire Ludvika Bonaparta. MEID III. Ljubljana: Cankarjeva založba, str. 452. 
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Povzemajoč Gadamerja, »tradicija ima nas, ne mi tradicije,«57 le še potrjujemo tezo o 

determinizmu, torej o rigidni pogojenosti človekove svobodne volje z okoljem, v katerem (ali 

katerega) ta človek misli. Z mislimi ustvarja svet, z mislimi lahko ustvarja celo nove bitnosti, a 

so to zmeraj svet in bitnosti (biti) pri-merne temu svetu samemu, so po meri tradicije, v kateri 

so mišljene. Tradicijo zato lahko zamenjujemo – do neke mere precej neproblematično – z 

ideologijo. Seveda se pojavlja težava pejorativnega prizvoka pojma ideologija, ki je svojo 

negativno konotacijo prevzela zlasti s historičnim materializmom. Vse, kar je, je ideološko, saj 

je posredovano, neizogibno in zmeraj-prisotno. Če se vrnemo na točko velikega preloma med 

paleolitikom in neolitikom, lahko zelo natančno datiramo nastanek ideologije, natančneje 

politične ideologije, ki se vzpostavi kot obrat od naravne ideologije bioloških praks, torej 

darvinistične ali spencerjevske, skratka evolucionistične paradigme naravne selekcije in boja 

za obstanek (survival of the fittest).58  

 

Obrat pomeni nastanek tako imenovane družbe in družbenega načina življenja, kasneje pa tudi 

prava, pravnih subjektov in zasebne lastnine. Odnos tradicije in ideologije je lahko v nekih 

točkah sovpadajoč, še zlasti, če je prevladujoča ideologija v nekem prostoru, torej na nekem 

teritoriju, obenem tudi tradicija, ki ureja vsakdanjik tradicionalnega posameznika. Primer, v 

katerem sovpadejo pojmi in kriteriji države, prostora, teritorija, tradicije, ideologije, kulture in 

jezika, so notranje zelo homogene nacionalne države (denimo Poljska) ali izolirane države 

(denimo Severna Koreja). A to so redke izjeme, ki kažejo na nujnost ločevanja tradicije, ki se 

veže na nek določeni prostor (lahko presega nacionalne okvire ali predstavlja relativno precej 

majhen del teritorija države) in ideologije, ki se bistveno veže na identitetno skupino (prav tako 

lahko presega nacionalne okvire ali predstavlja relativno precej majhen del teritorija države). 

Skratka, za pričujočo eksplikacijo je na tej točki smiselno opiranje na in problematiziranje 

pojma tradicije, torej prostorsko opredeljenega koncepta, ki se spaja s kulturo, in manj pojma 

ideologije, torej identitetno (za nekatere razredno) opredeljenega koncepta, ki se spaja s 

politiko. 

 

Tradicija, pa naj bo izmišljena59 ali spontano nastala, je skupek svetnih dejstev, ki temu svetu 

postavljajo meje oziroma so njegove oporne točke. Svet, vsakič mišljen skozi jezik vsakokrat 

                                                 
57 Navedeno v Žalec, Bojan. 1999. „Filozofski lunapark Petra Sloterdijka.“ V Prihajati k svetu - prihajati k jeziku, 

avtor Peter Sloterdijk, 141-151. Ljubljana: Apokalipsa, str. 149. 
58 Spencer, Herbert. 2002. Principles of Biology. Honolulu: University Press of the Pacific, str. 444. 
59 Glej zgoraj navedeno delo Hobsbawm in Ranger, 2002. 
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mislečega, deluje kot kontrolirana sfera, v kateri je vse predvidljivo in predvidevano, 

uzakonjeno in določeno. Človek se ob rojstvu sicer osvobodi maternične sfere, ki ga nežno, 

sicer pa zelo zanesljivo utesnjuje v svojih mejah, a se kaj kmalu njegovo zunajmaternično 

pričenjanje znajde pod udarom vplivov iz okolja, iz prostora. Za trenutek svoboden se sooči z 

neko drugo sfero, ki se hitro izkaže za bistveno odtegovalko svobode. Prav prostor in njegov 

(torej materin, ki s tem postane materni) jezik postaneta ta nova sfera, v kateri novorojena bit 

izgubi svojo svobodo in se z mišljenjem, s katerim ustvarja sebe in svoj svet, omeji na 

eksistencialno postajanje kot tubit. Ta je sedaj ujeta v prostoru, ki ga kroji s svojim mišljenjem; 

to pa zmeraj poteka skozi jezik kot platformo in orodje. Na tej točki se izraža bistvena fuzija: 

prostor in jezik sovpadeta. Prostor se ustvarja skozi jezik in tudi sam jezik je prostor kot hiša 

biti. 

 

Problematičen pojem svobode, ki je bil mimogrede izpostavljen zgoraj, zasluži poseben 

ekskurz. Svoboda je konceptualno razumljeno pojem, ki nastopi z neolitsko revolucijo; pred to 

sploh ni bil možen in je po analogiji podoben pojmoma časa in prostora, ki sta nastala s prvo 

veliko spremembo: velikim pokom. Težko zamisljivo iz današnje pozicije oziroma iz točke 

opazovalca v današnjem času in prostoru, pa vendar nič manj relevantno. Veliki pok in s tem 

rojstvo vesolja se nista zgodila nekje, v nekem prostoru, saj je prav veliki pok sam ustvaril 

prostor. S časovno opredelitvijo je nekoliko drugače, saj je veliki pok možno datirati glede na 

čas, ki je od te največje od velikih pripovedi pretekel do danes. Vemo, kdaj je nastalo vesolje, 

ker vemo, kako dolgo že obstaja. Vednost  seveda zmeraj pogojuje tisti, ki vednost izreka, zato 

je tudi ta paradigmatska teza o vesolju zgolj asimptotični približek veliki resnici. Pa vendar iz 

diskurzivne (ideološke) pozicije zahodnoevropske tradicije (krščanstvo, galilejska znanost, 

jakobinska politika) izhaja prav ta neizpodbitna razlaga.  

 

Morda malo manj neizpodbitno, a vendarle dejstvo, je, da je tudi pojem svobode nastal s prvim 

problematiziranjem tega pojma. Svoboda je namreč politični pojem, nastal v trenutku, ko je 

nastal sam pojem političnega, saj samo politično pomeni prav nasprotje svobode oziroma 

omejevanje svobode za namen družbene kohezivnosti. Tudi to je možno datirati v že omenjeno 

neolitsko revolucijo (poljedelstvo in živinoreja, oblikovanje skupnosti, specializacija dela), 

skratka v čas prehoda človeka iz naravnega v družbeno stanje. O tem so se skozi zgodovino 

filozofije oblikovale mnoge teorije, vsem pa je skupen poudarek na življenju v skupnosti, 
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najsibo iz strahu60 ali pragmatičnosti,61 kjer ima seveda tudi slednja veliko opraviti s strahom, 

še zlasti v heideggerejvskem smislu biti-k-smrti. 

 

Nihče ni svoboden. Ko je človek prešel iz predzgodovinske (paleolitik) v kulturno oziroma 

svetovnozgodovinsko fazo (neolitik do danes), se je v zameno za družbeno življenje odpovedal 

svobodi. Reflektirajoči človek je obremenjen s pravili, običaji in zakoni, veže ga etika, z 

drugimi pa (potencialna) odgovornost, v kateri se zrcali jezikovno obvladovanje sveta in 

svetnega. Vse je politično, kar pomeni, da ni ničesar, kar ne bi bilo mišljeno, torej zamišljeno. 

Vse, kar je, je iz-mišljeno, a se ta izmišljotina odvija spontano. Historična perspektiva razkrije 

smiselnost in smotrnost vzročne verige, zato lahko sklenemo, da ne moremo misliti nečesa, kar 

ne bi bilo zamisljivo, nečesa, kar ne bi obstajalo v umu mislečega (v registru umnih idej) že 

poprej. Ne gre za vrojene ideje a priori, temveč za prevzete ideje, ki tvorijo človekov svet; ideje, 

ki bit postavljajo v prostor in jo z jezikom mišljenja ohranjajo v tem prostoru; ohranjajo jo tu. 

Skratka, gre za kultivirani prostor, v katerem prevladujejo tradicija (in njen tradicionalni jezik), 

kultura (in njena zgodovina) ter folklora (in njena etika oziroma pojmovanje dobrega načina 

življenja), kar lahko z enim konceptom ali pojmom izrazimo kot starogrški ethos. 

  

                                                 
60 Glej denimo Locke, John. 1952. The Second Treatise of Government. New York: The Liberal Arts. 
61 Glej denimo Hobbes, Thomas. 1992. „Elementi naravnega in političnega prava: "poglavja o naravnem stanju": 

14. do 19. poglavje I. dela.“ Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 20 (148/149): 59-78. 
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2 RAZČARANA BIT TRETJEGA VALA GLOBALIZACIJE 

 

»Kar se nam pokaže pod pritiskom kaotičnega univerzalizma pojasnjenega skozi odpor – 

misleci dvajsetega stoletja so s temi pojasnjevanji nadaljevali –, je razširjeni sestavni del 

uspešno živetega življenja, ki ne postane to, kar lahko, brez da je imuno, samopreferirajoče, 

ekskluzivno, selektivno, asimetrično, protekcionistično, nestisljivo in nespremenljivo. Ta 

katalog lahko zveni kot povzetek manifesta skrajne desničarske stranke; v resnici pa našteva 

karakteristike, ki so sestavni del infrastrukture postajanja v realnih človeških sferah. Pripadajo 

atributom končne, konkretne, zakoreninjene in posredovane eksistence. Če ponovno črpamo iz 

ontološke frazeologije, raztezati se v svojem prostoru pomeni dober običaj biti.«62 

 

S slednjo formulacijo – »dober običaj biti« – Sloterdijk opisuje prav to, s čimer smo zaključili 

prejšnje poglavje: ethos. Prezgodaj bi bilo že na tej točki eksplicirati pojem ethosa, saj se zdi, 

da se njegova bit skriva in razpira v biti sami. Kam drugam torej iti prebirat povest ethosa kot 

v sredico njega samega? Bit je namreč v svoji vlogi razpoložljive matrice vsega pričetega 

zmeraj v odnosu ali razmerju, najsi bo to elementarno razmerje do same sebe ali kompleksno, 

razvejano in večplastno razmerje do sveta, tega istega sveta, ki izžareva ethos in obenem do 

tega (jezikovnega) sveta, v katerem domuje vsaka partikularna bit in zrcali prevzeti ethos kot 

tradicionalno, skratka normalno in povprečno prakso vsakdanjega postajanja. Razbirati ethos 

pomeni razbirati bit in še zlasti njeno razmerje s samo seboj ter svetom. 

 

S Heideggerjevim ontološkim obratom smo šele pred manj kot sto leti dobili shemo, ki je tako 

očitna in smiselna, pa vendar jo je bilo skorajda nemogoče misliti brez posredovanja mojstra iz 

Freiburga. Tubit je zmeraj v odgovarjajočem odnosu z bitjo samo, s tisto bitjo, ki presega 

konkretne koordinate prostora in štete dneve, mesece ter leta v času, tisto bitjo, po kateri vse 

ostalo je. Tubit in bit sta v podobnem razmerju kot struktura in njeni posamezni deli, njeni 

elementi, ki svoj smisel prevzamejo šele s svojo pozicijo, locus, v tej strukturi.63 Bit je zato 

mogoče misliti le kot holistično razumljeno makrostrukturo. Totaliteto je iz nje same zmeraj 

problematično problematizirati, a si tubit ne more kaj, da se ne bi v čolnu racionalizirajočega 

motrenja spustila v boj s tokom in se na vse pretege trudila prebiti po prepovedani poti navzgor. 

Čemu iz oceana kot zbira vsega bitnega in bistvenega veslati proti toku in trmasto napredovati 

                                                 
62 Sloterdijk, 2013a, str. 263. 
63 Deleuze, Gilles. 1995. „Po čem prepoznamo strukturalizem?“ V Sodobna literarna teorija, uredil Aleš Pogačnik, 

41-64. Ljubljana: Krtina, str. 44-47. 
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meter za metrom naproti izviru, skratka tistemu začetnemu, prvemu, počelu pričenjanja vsega 

pričetega in zbranega v bazenu znotrajsvetnih mikrorazsežnosti?  

 

Če je Heidegger pojasnjeval vir filozofije v čudenju,64 smo tukaj ubrali drugo pot, kjer smo 

radovednost (radost-do-vednosti, philosophia) popeljali na mučno pot k iskanju izvira. A prav 

tukaj se morda skriva napaka, ki vedno znova vodi v aporije, torej v mrtve rokave, v katere se 

zatečemo omagani in le na videz zadovoljni, da smo se sploh odločili za to težko pot. Morda pa 

se odgovor na tisto veliko vprašanje skriva tu; točno tukaj, v tem svetu, med temi pojavnostmi. 

Tubit kot biti-v-svetu deli taisti svet s prav vsemi preostalimi bitmi; ob predpostavki, da je ta 

svet vse, kar je, saj le tega mislimo in s tem ustvarjamo, naš horizontalen pogled povsem 

zadošča. Nikakršna husserlovska epohé65 ni potrebna niti nenehne zablode in frustracije ob 

iskanju poti navzgor; vse, kar je, je tukaj, v tem svetu, saj je tudi bit, ki svet ustvarja, le tubit na 

način biti-v-svetu. Govoriti o globalni biti zato pomeni govoriti o globaliziranem svetu bitne 

razsežnosti. 

 

 

Globalni svet – globalizirana bit 

 

»Globalnost pomeni: Že dolgo živimo v svetovni družbi, in sicer v tem smislu, da je predstava 

o zaprtih prostorih postala fiktivna. Nobena država, nobena skupina se ne more zapreti pred 

drugimi.«66  

 

Vseobsegajoč svet kot totalna razsežnost vsega zamisljivega je dejstvo, ki svojo resničnost 

odslikava skozi pojem in prisotnost globalnosti. Ta je mogoča le, če skupaj z njo mislimo svet, 

kot smo ga opredelili v prejšnjem poglavju: svet kot abstraktno oziroma metafizično 

imaginacijo vsega, kar je, torej vsega, kar lahko mislimo. Vse, kar je, torej ves skup bivajočega 

(ali bitnega), je tukaj v tem svetu, ki ga izpostavlja, še prej pa vzpostavlja globalna bit – ta je 

postava in garant svetne konstelacije. Skratka, vse, kar je, je tukaj, v tem svetu. A percepcije 

tega tukaj so različne, percepcije sveta so raznovrstne, celo kontradiktorne, zato »pri tem prihaja 

                                                 
64 Heidegger, Martin. 1967. Izbrane razprave. Ljubljana: Cankarjeva založba, str. 385-408. 
65 Temeljno delo te ideje: Husserl, Edmund. 2005. Kriza evropskih znanosti in transcendentalna fenomenologija. 

Ljubljana: Slovenska matica. 
66 Beck, Ulrich. 2010a. Kaj je globalizacija? Ljubljana: Krtina, str. 24. 
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do trkov med različnimi ekonomskimi, kulturnimi, političnimi oblikami,«67 saj je konfrontacija 

v svetu pod eno streho neizbežna.  

 

Vsaka partikularna tubit, bodisi v personalizirani ali politizirani formi, izpostavlja svojo 

resnico, s katero se zmeraj tudi vzpostavlja in prav »zato morajo t. i. samoumevnosti, tudi tiste 

zahodnjaškega modela, na novi izkazati svojo legitimnost. V zvezi s tem 'svetovna družba' 

pomeni celotnost družbenih odnosov, ki niso integrirani v politiko nacionalne države oziroma 

niso po njej določeni (določljivi). Ključno vlogo pri tem igra (nacionalno-množičnomedijsko 

inscenirana) samozaznava, tako da nam besedna zveza svetovna družba (v ožjem pomenu) 

pomeni – če naj predlagamo (tudi politično relevanten) operacionalni kriterij – zaznano, 

refleksivno svetovno družbo. Vprašanje, v kolikšnem obsegu ta družba tudi res obstaja, lahko 

zato (v skladu s Thomasovim teoremom, po katerem to, kar imajo ljudje za resnično, tudi res 

postane resnično) empirično zaobrnemo v vprašanje, kako in v kolikšni meri ljudje in kulture 

sveta sebe zaznavajo kot v svojih razlikah medsebojno nanašajoče se in v kolikšni meri je ta 

svetovnodružbena samozaznava za ravnanje ljudi relevantna.«68 In prav zares je to ključno 

vprašanje. Koliko mojega ethosa lahko najdem v drugem? Kako lahko z drugim komuniciram, 

kaj imava skupnega in še zlasti, v čem sva si različna? 

 

Razlika je bistvena spojina vsakega mnoštva, obenem pa ključen faktor in nepogrešljiv element 

identitete ali objektivne subjektivitete subjekta. Zakaj drugi ni jaz? Nanašajoč se na kvalitete 

drugega lahko vzpostavim sebe; drugi je garant moje lastne eksistence, s čimer posega v temelje 

ontološke konstelacije in metafizične identifikacije subjekta. Svet je poln teh razlik, 

partikularnosti, ločnic, kvalitet, ki se medsebojno dopolnjujejo in nikakor ne prekrivajo. Še več, 

svet je poln tubiti, od katerih vsaka misli svoj svet, pa čeprav je to obenem isti svet vseh ostalih 

tubiti. Ta tu se namreč nanaša prav na ta, en svet, ki je globalna bit. Tisti ocean brez začetka in 

konca, v katerem v nekem trenutku plava točno določeno število rib; vsaka drugačna, pa vendar 

z istim bivanjskim smotrom, tako zelo značilnim za ribje življenje. Zato lahko z Ulrichom 

Beckom rečemo, da »'svet' v besedni zvezi 'svetovna družba' torej pomeni razliko, mnoštvo, 

'družba' pa ne-integriranost, tako da lahko svetovno družbo (skupaj z M. Albrowom) 

pojmujemo kot mnoštvo brez enotnosti.«69  

 

                                                 
67 Prav tam. 
68 Prav tam. 
69 Prav tam. 
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Če obstaja neko univerzalno jedro, ki ga lahko imenujemo tudi kulturno jedro, saj gre za 

kultivirano bit, ki ni bit, če o njej nihče ne goji misli, potem se iz njega in v njem diferencirajo 

različne specifične in partikularne enote: organizmi (človeški, živalski, rastlinski, anorganski, 

idejni, ideološki, kulturni). Svet, ki ga mislimo, je zato eno v sebi razlikovano oziroma hen 

diapheron heauto s Heraklitovimi besedami.70 Mišljenje ali že sama misel tega sveta je vezivo, 

ki vzpostavlja enotnost in enost pojma sveta; ne moremo zanikati notranje pluralnosti sveta, saj 

vsaka kultura, vsaka ideologija, vsak človek tvorijo in izmišljajo svoj lastni svet oziroma 

izmišljajo tradicijo,71 a vsi ti svetovi skupaj vendarle pripadajo »enemu svetu človeštva;«72 vsi 

ti svetovi se znajdevajo drug ob drugem in en v drugem pod okriljem ene globalnosti – globalne 

biti. 

 

Napačno ali vsaj nekoliko naivno bi bilo trditi, da je bit postala globalna šele z nastopom moči 

globalizacije in njene totalnosti. V tem tičita dve napaki oziroma interpretativni zagati. Prva je 

sama časovna umestitev procesa ali dejstva globalizacije v pozno moderno dobo ali še 

natančneje v obdobje po drugi svetovni vojni. Globalizacija je proces kompresije prostora in 

časa. Če predpostavimo do te točke tega besedila upoštevano teorijo velikega poka ter s tem 

nastanka prostora in časa, moramo sprejeti dejstvo, da obstaja en kontinuum, en prostorsko-

časovni okvir, znotraj katerega se nahaja vse, kar je. Če ta kontinuum zaobjema vse, kar je, in 

če povrhu velja še premisa, da je vse, kar je, lahko le zato, ker je v času in prostoru, potem ne 

moremo mimo sklepa, da je globalna bit, torej tista, po kateri vse biti bivajočega ali partikularne 

biti so, ustrojena po tem kontinuumu oziroma med njima velja razmerje identitete. Ta sklep bo 

svojo polno pomenljivost zadobil v nadaljevanju, ko bo zagotovil substanco osrednje teze 

disertacije o enotnem ethosu sodobnosti. 

 

V pomoč si lahko naslikamo naslednji časovni potek: veliki pok – prostor in čas – organske 

spojine – človek – logos – svet. Z velikim pokom, prvim ali edinim pravim pričetkom, nastaneta 

prostor in čas. V toku njunega razširjevanja in razprostiranja v formi kontinuuma se pričnejo 

pojavljati in razvijati prve organske spojine. Tovrstna spojina kompleksne strukture je tudi 

človek. Tudi ta potrebuje čas za razvoj; ko preide mitično fazo sprejemanja in se prestavi v 

logično fazo dojemanja, s svojim motrenjem vsega, kar je, ustvari svet kot filozofski oziroma 

                                                 
70 Navedeno po Komel, Dean. 2002. Uvod v filozofsko in kulturno hermenevtiko. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 

Oddelek za filozofijo, str. 81. 
71 Glej že navedeno delo Hobsbawm in Ranger, 2002. 
72 Held, Klaus. 1998b. Fenomenološki spisi. Ljubljana: Nova revija, str. 109. 
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metafizični pojem. To je pojem, ki ga skuša ujeti z mišljenjem, pa čeprav ga sam s taistim 

mišljenjem tudi ustvarja. Kontinuum prostora in časa je zato topološko gledano izmenljiv s 

pojmom globalne biti ali biti kot biti same. Vesolje, nastalo z velikim pokom, se širi, razteza, 

raste, medtem ko bi se svet naj krčil; krčila bi se naj prostor in čas z vse hitrejšimi sredstvi 

premagovanja prostorsko-časovnih razdalj. Tukaj gre za sociološko intervencijo na polju 

kozmologije in metafizike, ki jo je potrebno odločno zavrniti; svet kot filozofska abstrakcija 

mislečega človeka je nerazsežna substanca, na kateri sploh lahko vse druge mislimo in nikakor 

razsežna substanca, katere kompresijo (ali potencialno ekspanzijo) bi bilo možno mislili. 

Totalnost in/ali absolut sta opredeljena s fiksiranimi predikati, zato je potrebno odločno zavrniti 

tudi fizikalno intervencijo na polju kozmologije in metafizike, ki svet (ali bit) želi odtrgati od 

pojmov neskončnosti, transcendence in večnosti. 

 

Prostor in čas sta vseobsegajoča in totalna, sta absolutna predikata vsemu že pričetemu; nič se 

ne more pričeti izven prostora in časa. Globalizacija kot proces je iz tega gledišča celo nekoliko 

nesmiseln koncept, saj ne obstaja nič, kar ne bi bilo globalizirano že samo po sebi. Zato ni 

nujno, da je trenutek, ko se globalnosti zavemo, obenem tudi trenutek pričetka globalizacije 

same, niti da se je ta pričela pred kratkim, sedaj pa smo šele začeli opažati njene posledice. A 

Immanuel Kant je že pred dvesto leti (holistično) sprevidel, da poteka neki proces, ki ljudi vse 

bolj ozavešča in informira o tem, kaj se dogaja na drugem koncu sveta. Implicitno je nakazal, 

da je proces globalizacije star prav toliko, kot je stara Zemlja. To je moč razbrati zlasti v 

njegovih spisih iz politične filozofije,73 ki so običajno spregledani, včasih celo nalašč prezrti.  

 

Na neki vmesni točki med, recimo jim kozmo-globalisti in postmodernimi sociologi, torej na 

vmesni točki med pojmovanjem globalizacije kot koncepta, ki je kontinuumu prostora in časa 

inherenten, ter pojmovanjem globalizacije kot procesa zadnjih sedmih desetletij (globalizacijo 

obravnava mnogo avtorjev, raziskovalcev, znanstvenikov, novinarjev, politikov in ostale 

zainteresirane javnosti – od teorije razširitve evropskega modela republikanizma in nacionalne 

države s pričetkom med 17. in 19. stoletjem,74 preko teorije petstoletne globalizacije v treh 

korakih,75 do teorije svetovnih-sistemov76 oziroma globalizirane kapitalistične svetovne-

                                                 
73 Kant, Immanuel. 2006. „K večnemu miru. Filozofski osnutek.“ V Zgodovinsko-politični spisi, avtor Immanuel 

Kant, 87-131. Ljubljana: Filozofski inštitut ZRC SAZU, str. 109. 
74 Denimo Robertson, Roland. 1992. Globalization: Social Theory and Global Culture . London: Sage. 
75 Denimo Robertson, Robert. 2003. The Three Waves of Globalization. New York: Zed Books. 
76 Wallerstein, Immanuel. 2006. Uvod v analizo svetovnih-sistemov. Ljubljana: Založba /*cf. 
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ekonomije77 –, zato smo izpostavili le ekstrema glede na kronološko umestitev globalizacije) 

se nahaja Sloterdijkova teorija.78 V skladu s to je globalizacija nekaj več kot dve tisočletji 

trajajoč proces, ki ga je nujno misliti v treh historičnih korakih. Prvi val procesa globalizacije 

kot kompresije prostora in časa je zaznamovan z metafizično globalizacijo grške kozmologije. 

Druga faza globalizacije nastopi z navtično migracijo in odkrivanjem novih ozemelj v 15. 

stoletju, njen rezultat pa je filozofski koncept sveta kot globusa oziroma krogle. Po 2. svetovni 

vojni pa je možno razbrati tretji val globalizacije, ki posameznika iztrga življenju in ga obsodi 

na način biti-v-svetu-kapitala, saj se je ekonomska globalizacija izkazala za najbolj učinkovito 

totalizacijo; za totalizacijo, ki se je razvijala in svojo moč pridobivala s poudarjanjem razuma 

in kalkulacije od razsvetljenstva naprej, s čimer se je človeštvo odvrnilo od logike smisla k 

logiki preračunljivega uma. 

 

Druga napaka v interpretaciji je veliko manj kozmološka ali sociološka in zato toliko bolj 

metafizična ali ontološka. Pojmovanje, po katerem lahko človek misli samega sebe neodvisno 

od celote, je povsem zgrešeno in temelji na zelo trhlih temeljih. Ker teološki niso mogoči – saj 

nas vsevedni in vsevidni bog obkroža povsod in vsebuje v sebi, on sam pa je vse, kar je, saj je 

stvarnik in stvaritelj vsega nadaljnjega, čemur zagotavlja substanco –, preostanejo torej le še 

znanstveni temelji. Ta vidik ima veliko težo v javnem diskurzu, še zlasti takrat, ko ga medijski 

diskurz povzdigne na piedestal, ki kraljuje tudi nad političnim. Obenem je to vidik, ki se skriva 

v slonokoščenem stolpu akademizma, v katerega se zdi, da svet lahko vstopi le v tolikšnem 

obsegu, v kolikšnem si to kontemplirajoči znanstvenik želi. Ta namreč v svoj kabinet pritegne 

le tisti majhen košček sveta, s katerim se v nekem trenutku (torej za obdobje trajanja projekta) 

poglobljeno ukvarja, vse ostalo pa ostane pred vrati.  

 

Kako je to možno? Je torej znanost tista, ki lahko zamenja vloge z bogom in se postavi nad 

oziroma izven? Mnogi so bili takšnega mnenja, še zlasti je to izpostavljala tradicija historičnega 

materializma, ki je trdil, da se »znanost ali, bolje, teorija vzpostavi, tako da se z epistemološkim 

rezom loči od svoje specifične ideološke zunanjosti.«79 Epistemološki rez se tukaj bere zelo 

podobno kot Husserlova epoché ali fenomenološka redukcija. Kako je mogoče izstopiti, se 

odcepiti, se odlepiti od sveta kot celote? Kako je mogoče izstopiti iz tradicije, ideologije, iz 

ethosa? 

                                                 
77 Arrighi, Giovanni. 2009. The long twentieth century: Money, power and the origins of our times. London: Verso. 
78 Svojo teorijo globalizacije najnazorneje predstavi v Sloterdijk, 2013a. 
79 Kržan, Marko, in Rastko Močnik. 2011. „Uvod.“ Teorija in praksa 48 (1), str. 125. 
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Že sam poskus odcepitve kaže na določene poteze ethosa, ki posameznika in njemu ustrezno 

družbo obvladuje. Ethos je inherentni del človekove osebnosti, ki ga ta nosi s seboj. Človek se 

lahko preseli, lahko prekine vse stike z drugimi osebami, ki jih je navezal do neke točke svojega 

življenja, a drugače kot s popolno amnezijo svoje pretekle verige vplivov ne more pozabiti ali 

se od nje – pa četudi le za trenutek – odcepiti.  

 

Ethos obvladuje določen prostor, v katerem se za svoje mesto bori tubit. Tubit je zmeraj v 

aktivnem, sicer pogosto nezavednem odnosu z bitjo, torej s tistim biti oziroma da je, s čimer je 

nujno v odnosu z globalno bitjo; s svetom kot abstraktnim prostorom vseh tubiti, ki so v njem, 

oziroma v nezavednem odnosu z makroprostorom sploh vsega bivajočega. Zato neobhodno in 

brezpogojno velja: če misliš sebe, obenem misliš svet, s čimer misliš vse, kar je. Če ne misliš 

sebe in skušaš misliti nekaj drugega, torej se miselno ali intencionalno navezati na neko drugo 

tubit, je v tej relaciji bit tista, ki zagotavlja uspešnost transferja in komunikacije.  

 

Vpetost v ustroj biti in ravnanje po njenih regulatornih zakonih, ki veljajo kot formalno ogrodje 

znotrajsvetnih relacij, sta neizbežna. Vsaka misel ali vsaka zavest je zavest o nečem, zato ne 

more obstajati teorija ali znanost, ki bi mislila svoj objekt, brez da bi se nanj intencionalno 

nanašala. Ko se misleči znanstvenik zave svojega objekta raziskovanja, se s tem postavi z njim 

v odnos; med njima se splete vez, steče komunikacija, vzpostavi se relacija. Ta vez se zmeraj 

nahaja v nekem prostoru in nekem času. Temu znanstvenik ne more uiti, niti z epistemološkim 

rezom niti s fenomenološko redukcijo. Misliti svet kot celoto je možno le iz njega samega, saj 

zunaj sveta ni ničesar. Misliti nek predmet preučevanja je možno le v odnosu s tem predmetom, 

torej v relaciji, ki zahteva dva objekta ali opazovani objekt in subjekt kot opazovalca. Ta subjekt 

ima svojo zgodovino. Njegova perceptivna in presodna moč sta kompleks in kavzalna posledica 

celotne njegove pretekle izkušnje: od prisilnega pričenjanja v že pričetem (spočetje in rojstvo) 

do (navidezno) prostovoljnega mišljenja objekta raziskave.  

 

Bit je torej zmeraj že bila globalna, svet pa globaliziran. A teorije, ki govorijo o več stopnjah 

globalizacije ali o njenem vzniku v 20. stoletju, le niso tako zelo puhle. Izhajajo namreč iz 

skupnega vzgiba, da opažanje globalizacijskega procesa pomeni tudi njegovo vzpostavitev. 

Formulacija bi na podlagi dosedanje eksplikacije morala biti sledeča: bit je zmeraj že bila 

globalna, a se je s tretjo globalizacijo – torej z globalizacijo kapitala, ki funkcionira le v navezi 

s sodobno (informacijsko) tehnologijo – tega tudi pričela zavedati. Bit se torej zaveda same 

sebe in svoje globalnosti (celokupnosti), kar je bistveno oznanilo postmetafizičnega zrenja biti 
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in njenega bistva. Podlago za to je s svojim izpostavljanjem potrebe po ponovitvi ali obuditvi 

vprašanja po smislu biti pripravil Heidegger;80 s problematiziranjem same sebe se bit same sebe 

tudi zave, prične se misliti v svoji omniprezenci. Izhodišči sta različni, a podobnost rezultata 

heideggerjevskega vprašanja po smislu biti in kartezijanskega dvoma v bit samo je evidentna. 

Zavedanje celote posledično privede do resnice, do resnice biti in vsega, kar po njej biva.  

 

Resnica je seveda spolzek teren, na katerem se odvijajo boji eksistencialne, politične in 

akademske narave. Ko bit vstopi na to polje, zajame svet kot celoto resničnega in kot samo 

resnico. Zdi se, da na tem spolzkem terenu postane absolutna, zato je njen odnos do sveta zelo 

enostavno izraziti z vse vedeti. Biti povsod, biti prisoten, vse videti, vsemu prisostvovati, 

poznati in spoznati vse, zmeraj več, zmeraj višje, hitreje, močneje – to je njena drža, to je njen 

odnos do sveta, to je njena naravnanost oziroma narava. Vse vedeti je način bivanja same biti. 

Globalna bit, ki se zaveda lastne globalnosti in globaliziranosti, stremi h kompresiji prostora in 

časa; to je ta proces, ki ga sociologija in družbene vede pripisujejo procesu globalizacije, a v 

samem bistvu gre za bit; ta je tista, ki stremi h kompresiji, s čimer želi sam prostor in čas 

odpraviti oziroma si ju podrediti. Tukaj ne gre za vprašanje, kdaj se je proces globalizacije 

pričel, temveč za dejstvo, da je duh 20. stoletja prežet z načinom biti, ki je svet vzela za svojega. 

Globalna bit, ki se zaveda same sebe (torej globalizirana bit), želi svet zase – svet kot Resnico. 

 

 

Prevrednotenje humanizma ničeve dobe in splošna imunologija 

 

To je točka, kjer je v razpravo smiselno pritegniti pojem humanizma, še prej pa izpostaviti 

antropocentrično pojmovanje biti in njenega sveta. Raziskovanje, dojemanje in pojasnjevanje 

sveta je zato zmeraj antropološka operacija; razumeti človeka pomeni razumeti svet. Če 

izhajamo iz že večkrat izpostavljene premise, da svet je le zato, ker ga nekdo misli, je teza o 

tesni vezi med razumevanjem človeka in sveta smiselna. A tukaj naletimo na pravi kompleks 

težav, ki so deloma terminološke, deloma pa tudi metafizične ali fenomenološke narave. V 

kolikor govorimo o človeku, je to konkreten človek, katerega stvaritelj ni tisti, ki ga misli. V 

kolikor govorimo o svetu, je to abstraktni svet, katerega stvaritelj je tisti, ki ga misli. V kolikor 

pa govorimo o biti, je to izmuzljiv pojem, nepojasnljiv, a zaradi svoje totalnosti absoluten, kar 

pomeni vseprisoten in vsem znan. Obenem je to pojem, ki v jezikovnih operacijah zagotavlja 

                                                 
80 Heidegger, 1997, str. 19-35. 
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formo, na katero se veže materialna vsebina (to, kar je v času in prostoru) in je pojem, ki 

zagotavlja substanco vsemu, kar je, tudi času in prostoru. 

 

Čemu problematizirati antropocentrično pojmovanje biti? Na težavo zelo jasno, sicer subtilno, 

kaže etika zelene dobe, ki se manifestira v medijskem diskurzu, političnih govorih in 

vsakdanjem življenju urbanega posameznika. Kar je na tem mestu pričujoče razprave 

pomembno izpostaviti, je bistveni antropocentrizem človekovega pojmovanja narave, ki jo prav 

zaradi tega načina pojmovanja pogosto zamenjuje s pojmom sveta. Če je za vzpostavitev sveta 

nujen misleči človek, ki ga s svojo mislijo dela, za vzpostavitev ali ohranitev narave ta nikakor 

ni pomemben. Narava je pojem biologije, kemije ali fizike in nikakor ne pojem sveta. Ta je 

striktno filozofski termin, ki si ga – verjetno prav zaradi svoje filozofičnosti – v vsakdanjo rabo 

prisvaja prav vsakdo. Iz predstavljenega gledišča je pojem biti zagotovo bliže pojmu narave kot 

pa pojmu sveta. Svet je misel ali ideja, medtem ko narava to presega; sveta brez človeka, torej 

agensa, ki misli, ni, medtem ko narava obstaja s človekom ali brez, pred ali po človeku. Prav 

tukaj je ključna teza tega problemskega vprašanja: bit presega človeka, saj nič od tega, kar je, 

zato ker je in kolikor je, ne potrebuje človeka; narava, vesolje, galaksije, zvezde, kometi, 

planeti, vse organske in neorganske spojine, torej vse od enostavnih ogljikovih spojin do 

kompleksnih struktur v obliki rastlin ali živali obstajajo, četudi ni človeka, ki bi jih mislil. S 

svetom je drugače, ta je tukaj le zato, ker je tukaj tudi človek, ki (ga) misli.  

 

Če smo v prejšnjem odlomku izpostavili globalizirano bit, ki želi svet zase (svet kot celoto 

dejstev oziroma Resnico), je sedaj potrebno stopiti korak nazaj, torej k človeku in si priznati, 

da je prav človek tisti, ki je ugrabil bit, sedaj pa misleč, da bo s tem zaobjel tudi absolut, nasilno 

upravlja z idejo narave. Ideja tukaj presega sam pojem; pojem se eksplicira, se izpostavlja ali 

vzpostavlja, medtem ko se idejo dela in usvaja. Znanost je skratka čista antropologija, ekologija 

pa terorizem. – Kako drugače imenovati človekov odnos do okolnega prostora (narave) kot 

teror? Antropocentrizem humanistične ideologije zahteva človeka, ki ne bo podlegel naravnim 

zakonom, tistim, ki jih med drugim opisuje tudi darvinizem. Človek zahteva absolut zase, za 

svoj obstoj v neskončnost. Absolut, ki je v domeni in posesti biti, nasilno prehaja v roke 

človeka, ta pa vse manj postaja njegov konstitutivni del in vse bolj spominja na nasilnega 

krotilca, še več, narcisoidnega in egoističnega posiljevalca biti. 

 

Prakse humanizma so odsev humanistične ideologije utemeljene na pozabi darvinistične 

nujnosti neprestane evolucije in patološkega oklepanja življenja, ki mu antropološko naravnana 
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znanost v kombinaciji s krščansko-judovsko paradigmo svetosti življenja podeljuje neskončno 

vrednost. Dogaja se torej prav obratno kot trdi žurnalistični diskurz: ne gre za to, da bi vsakemu 

posameznemu človeškemu življenju v dobi kapitalističnega duha časa in prostora bila prisojena 

(ali odmerjena) vrednost (predvidoma v monetarni obliki), temveč gre za to, da je življenje 

postalo neprecenljivo. Vsako življenje je namreč odraz življenja kot takega; v vsakem življenju 

je ujet ideološki duh časa in prostora z vsemi svojimi predikati, predsodki, vrednotenji in 

pričakovanji. Vsako življenje je del globalne biti – s tem so morda izpolnjene tisočletne 

kozmopolitske sanje –, ki jo človek želi obvladovati. Tukaj ne gre več za humanizem 

starogrškega oziroma sokratskega tipa, kjer se je človek ovedel samega sebe in se skušal 

osmisliti, skratka skozi serijo vprašanj o sebi izvedeti nekaj o svetu. Niti ne gre za renesančni 

humanizem, ko je človek, misleč, da se že pozna, sebe skušal umestiti v ta svet oziroma si 

pripisati določeno vrednost, ki mu v tem svetu pripada.  

 

Prav ekološke prakse zvesto sledijo ideologiji trajnostnega, zdravega, organskega, biološkega, 

naravnega, lokalnega, zelenega, pasivnega, varčnega, in zelo očitno preraščajo v tradicijo, torej 

tradicionalno prakso, ki bo vse naštete pridevnike in določila zabrisala ter zvedla ekološko 

prakso na nekaj običajnega, vsakdanjega in normalnega; postala bo norma (kar je tradicija v 

svojem bistvu). In prav te ekološke prakse kažejo na to, da človek zelene dobe, torej človek, ki 

sebe paradoksalno umešča na dve kontradiktorni poziciji v stvarstvu – na mesto ponižnega 

služabnika narave in mesto, ki s svojo voljo lahko obvladuje in spreminja tisto, kar je (bilo) 

naravno –, sebe poskuša misliti izven koordinat humanizma. Ideološki okvir sodobnega časa 

tako nakazuje, da si humanizem želi tega presegati. A kaj je onkraj humanizma? Morda 

hiperhumanizem?  

 

Zagotovo gre za predpono, ki opisuje tretje tisočletje, v katerem je vse hiper-, v katerem je vse 

pomnoženo, torej v katerem gre zmeraj tudi že za preseganje samega sebe. Ko je slednje 

izrečeno, ni težko razumeti, kaj je mišljeno s preseganjem humanizma. Humanizem hiperdobe 

želi presegati samega sebe, saj mora presegati samega sebe. Želeti je zmeraj pogojeno z morati; 

željo oblikuje ideološki okvir, želja je zmeraj vpeta v tradicijo, želja je v popolni odvisnosti od 

normativnih določil časa in prostora. Humanizem torej od človeka zahteva, da si želi biti več 

od človeka, s tem pa več od narave, saj je tudi človek navsezadnje vendarle del narave oziroma 

narava. Človek sokratsko-renesančne epohe se želi odlepiti od samega sebe, saj hiperprostor, v 

katerem se nahaja, to od njega zahteva. Kar se je spremenilo, ni le sam prostor, temveč vse, kar 

ta prostor sestavlja; celotna struktura, ki jo sestavljajo elementarni posamezniki in enostavne 
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mreže, ki so povezani v kompleksne mikro in makrostrukture. In to preseganje  humanističnih 

okvirov ni nič drugega kot rezultat politične evolucije od vznika samega pojma političnega: 

evolucija političnega je privedla do prevrednotenja humanistične logike.  

 

Antopocentrični humanizem, ki kot hiperhumanizem želi preseči samega sebe, se sprevrže v 

posthumanizem; ta se za svojo agendo mora odpovedati etabliranim etičnim principom in 

postaviti novo paradigmo, katere medijska slika sovpada z vrednotenjem trenutne dobe 

(sodobnosti) kot ničeve. Časi so težki, ampak moderni, pravi italijanski pregovor. Pa so zato 

tudi ničevi?  

 

Medijska pokrajina vzpostavlja horizont zaskrbljenosti in preteče nevarnosti; povsod in zmeraj 

prežijo malemu človeku sovražne sile politike in ekonomije. Že površna diskurzivna analiza 

medijskega prostora razkrije populizem in podleganje marketinškim pogojem na trgu. Trg so 

ljudje oziroma potrošniki dobrin, ki s svojimi željami in preferencami ustvarjajo povpraševanje. 

Človekova osnovna potreba so med ostalimi tudi občutek pripadanja,81 sprejetost in identiteta.82 

Kako zelo očitno je poslanstvo marketinga, ki napaja tako politične kot tudi medijske kampanje! 

Medijska uredništva zapadajo v paradoksalno situacijo, ki je sicer znana vsem, a si jo bolj ali 

manj zavestno prikrivamo. Medij, ki želi preživeti na trgu, mora (psihološko ali kognitivno) 

apelirati na čim večjo množico ljudi oziroma, v bolj ekonomiziranem jeziku, dosegati čim večji 

tržni delež. Tržni delež je kot zaloga bogastva, iz katerega lahko medijska hiša črpa svojo rento. 

Oglaševalci običajno želijo svoj izdelek predstaviti čim širši množici in s tem pri čim širši 

množici vzbuditi željo po nakupu prav tega izdelka. Kako torej drugače kot prav s 

populističnimi marketinškimi prijemi zavzeti čim večji del pogače medijskega prostora? In 

populizem oziroma tako imenovana populistična moč kapitalistične ideologije je tisto, kar v 

skladu z večinskim medijskim diskurzom (vsaj v slovenskem prostoru) preži na malega 

človeka.  

 

To je paradoks, ki se ne zaključi na tej točki, ampak ima tudi globlje težave, še zlasti metafizične 

narave. Koliko ta mali človek sovpada s sliko hiperhumanizma, ki smo jo naslikali malo poprej? 

Možna sta dva odgovora: (1) ne sovpada, zato je nesmiselno govoriti o pomnoženi vrednosti 

                                                 
81 O tej in ostalih potrebah glej temeljno besedilo psihologije potreb: Maslow, Abraham. 1943. „A Theory of 

Human Motivation.“ Psychological Review 50 (4): 370-396. 
82 Max-Neef, Manfred, Antonio Elizalde, in Martin Hopenhayn. 1991. „Development and Human Needs.“ V 

Human scale development: conception, application and further reflections, avtor Manfred Max-Neef, Antonio 

Elizalde in Martin Hopenhayn. New York: Apex, str. 18. 
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človeškega življenja oziroma človeka samega, ali (2) paradoksalno sovpada, kar pomeni, da 

prav ideološki diskurz malega človeka napaja in se vzajemno dopolnjuje z narativno ter 

ideološko funkcijo hiperhumanizma, v katerem je človek tisto, kar bo ne le preživelo samega 

sebe, ampak preživelo tudi življenje samo kot bit vsega, kar je. Zelena ideologija tretjega 

tisočletja, ki sicer korenini v prvi polovici prejšnjega stoletja, svoj zagon pa je dobila po drugi 

svetovni vojni in še zlasti v osemdesetih letih dvajsetega stoletja, nedvomno potrjuje večjo 

resničnostno kapaciteto drugega odgovora. Prav zaradi jasnega prehoda v človekovem 

mišljenju in vrednotenju samega sebe (od delca narave k njenemu gospodarju), ki ga je napajala 

egomanska moč hiperhumanizma, je možno vpeljati in zagovarjati tudi naslednji termin, ki 

opisuje človekovo samo-izpostavljanje: posthumanizem.  

 

Renesančni humanizem je zagotavljal substanco kolonizacije ozemelj, ki so jih odkrivali 

pomorščaki po leta dolgih plovbah na valovih drugega vala globalizacije oziroma navtične 

globalizacije, o kateri med sodobnimi avtorji podrobneje meditira prav Sloterdijk.83 Tudi divjaki 

so ljudje. Tako bi se glasila kozmopolitska izjava, a v drugi polovici drugega tisočletja je šlo 

veliko bolj za to, da je tudi divjake potrebno spremeniti v ljudi. To je humanizem: počlovečenje 

vsega, kar bolj ali manj vzravnano hodi po dveh nogah in fiziološko vsaj nekoliko spominja na 

mediteranskega ali severnjaškega človeka krščanske tradicije. Humanizem je skratka praksa in 

teorija (ideologija) obenem. Praksa, ki se je manifestirala v dolgih stoletjih kolonizacije in pod 

pretvezo humanistične (in humanitarne) miselnosti upravičevala uzurpacijo naravnega stanja 

(pa četudi je bilo kultivirano) s kulturo, še zlasti mediteransko katoliško in severnjaško 

protestantsko (povečini anglikansko).  

 

Težko je zagovarjati stališče, ki se ga med drugim pogosto sliši tudi s strani koloniziranih, da 

je Zahod koloniziranim območjem prinesel dobrine, zdravje in udobje, o katerem prej niti 

sanjati niso mogli. Tukaj se skriva bistvo: ne da niso mogli sanjati, ključno je, da niso znali 

sanjati o čem takšnem. Humanizem je z drugim valom globalizacije v kolonije vnesel tudi idejo 

človeka, torej tisto ključno idejo, ko se človek zave samega sebe, ko svojo bit umesti v prostor 

in prične s tubitnim postajanjem. Ko se je petsto let pred začetkom štetja v Grčiji oziroma v 

Sredozemlju pripetil obrat od mitosa k logosu, se ta ni čudežno zgodil tudi drugod na površju 

Zemlje. Gre za (dokončni) obrat od narave h kulturi, od primordialnega k morali, od biologije 

k politiki, ki se je bistveno odvil v zelo omejenem prostoru. Takrat se je zgodil svet, natančneje 

                                                 
83 Zlasti v Sloterdijk, 2013, str. 3-136. 
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pojem sveta, ki se je v naslednjih dveh tisočletjih pričel raztezati in razširil se je do te mere, da 

smo ga sprva enačili z Zemljo, nato (v poznih šestdesetih letih dvajsetega stoletja, ko je 

človeška noga prvič stopila v vesolju) z Zemljo in njenim satelitom Luno, danes pa se ta razteza 

preko digitalnega polja mrež in matric vse do Marsa in celo oddaljenih galaksij, katerih 

nastanek ali propad lahko spremljamo v živo na internetu.  

 

Skladno s tem lahko zelo enostavno opazujemo evolucijo humanizma preko njegove 

turboforme hiperhumanizma v posthumanizem. Na tej točki moramo začeti govoriti o transgeni 

filozofiji, ki se pričenja spraševati o antropologiji onkraj človeka ali o antropotehniki, ki se 

najizraziteje kaže v praksi branja in pisanja.84 Tukaj seveda gre za veliko več kot pisalo in list 

papirja ali računalniško tipkovnico in knjigo. Tukaj gre za vpisovanje natančno določenih 

predikatov in parametrov neki kompleksni strukturi, ki nastane po volji naročnika. Dolgo je 

veljalo, da je bog stvarnik tisti, ki poseduje ekskluzivno pravico do kreacije novega, torej iz nič 

narediti bit. Iz 0 v 1. Antropotehniko lahko razumemo kot poglavitno znanilko 

posthumanistične ideologije, deontične logike ter prakse in prav ona je tisto, kar kaže na 

človekov obrat od humanizma – kjer je šlo za (nasilno) počlovečenje vsega in vseh – k 

posthumanističnemu stremljenju po preseganju vsega človeškega. Skratka: od boga stvarnika 

do človeka stvarnika.  

 

Posthumanizem zato sledi razčaranju biti oziroma se procesa preseganja humanizma in 

demistifikacije biti dopolnjujeta. Razčaranja in demistifikacije zagotovo ne gre kar tako enačiti; 

medtem ko prvo pomeni razvrednotenje pomena biti in pozabo s Heideggerjem ponovno 

obujenega vprašanja po smislu biti,85 se drugo veliko bolj neposredno nanaša na samo 

metafizično polje, v katerem bit mislimo. To polje namreč izgubi svojo transcendentalno 

umestitev, s čimer nam ponudi postmetafizično stično točko razčaranja in demistifikacije: bit 

je razčarana, saj se je iz transcendence spustila v imanenco. Določneje, bit je razčarana, saj jo 

je človek iz transcendence potegnil k sebi in jo priličil partikularnemu interesu vsakokratne 

bivanjske situacije; bit je tukaj zato, da jo gnetemo, oblikujemo in zažgemo po svoji volji, pa 

četudi je ta volja zmeraj pogojena in determinirana. Prav slednje izkazuje pomen temeljnega 

pojma ethosa; temeljnega pojma kulture kot pojava, a prav toliko tudi ključnega pojma 

                                                 
84 Glej kompleksno, a bogato besedilo: Van Tuinen, Sjoerd. 2014. „Transgena filozofija: posthumanizem, 

antropotehnika in poetika natalne diference.“ V Izvor: od tehnike k etiki, uredil Tadej Pirc, 53-79. Gornja Radgona: 

A priori. 
85 Že navedeno delo Heidegger, 1997, verjetno najpomembnejše besedilo 20. stoletja. 
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pričujočega besedila. Temu nič ne uide in po njem se vse ravna; ethos je srednja mera, tisto 

pravo, tisto, kar ohranja vse svetno v harmoniji. 

 

Tukaj smo trčili ob bistvo ničevosti, ki razhaja po Evropi. To je bistvo, ki daje vedeti, da bit ni 

več vredna nič, a obenem je to točka, na kateri pride do antropotehničnega obrata: bit je postala 

gnetljiva in skorajda vsakdo ima možnost, da se vanjo podpiše oziroma pusti svoj pečat, svoj 

genski pečat. Bit je postala gnetljiva zavoljo življenja, in to ne življenja samega (kot narave), 

za katerim bit stoji in podpira prav vse njegove vogale, temveč zavoljo človekovega življenja. 

Človek je sprevidel, da življenja ne more preseči, zato ga je vzel v svoje roke; posredno, preko 

antropotehničnega upravljanja z bitjo in antropocentričnega dojemanja narave.  

 

Upravljanje poteka na več nivojih. Zelo očiten je zagotovo genski nivo, na katerem imajo primat 

zlasti biotehnološke znanosti. Manj očiten, a toliko bolj prisoten, je diskurzivni nivo, ki ga 

obvladujejo mediji, politika in izobraževanje, ki bi jih modificirane lahko razumeli tudi skozi 

Althusserjeve ideološke aparate (države).86 Če se genski inženiring spopada s tehničnimi 

vprašanji in išče rešitve na probleme obnovitve celic ter regeneracije tkiv ali se sooča z izzivi 

načrtnega in nadzorovanega vzgajanja enostavnih ter kompleksnejših tkiv in organizmov, se 

polje diskurza loteva veliko bolj banalnih in vsakdanjih vprašanj. Ponovno smo pri ekologiji in 

zeleni politiki, a še večji domet ima samo zdravstveno varstvo oziroma medicinska praksa, ki 

jo lahko izpostavimo tudi kot prakso umetnega podaljševanja življenja.  

 

Zahodni civilizacijski ethos oziroma ideološki okvir, v katerega je vpet sodobni človek tretjega 

tisočletja, vzdržuje in napaja netematizirano ter neproblematizirano vprašanje ohranjanja 

življenja za vsako ceno. V vsakdanjem diskurzu tovrstna situacija vsekakor ni problematična. 

Zelo neetično bi se namreč zdelo nasprotovati pomenu zdravniškega poklica in praksi reševanja 

življenj. Neetično v vsakdanjem smislu pomeni v nasprotju s prevladujočim ethosom. Ethos in 

etika zagotovo nista izmenljiva, kaj šele ekvivalentna pojma, a etika je kot logični sistem 

deontičnih pravil in moralnih zapovedi zmeraj v substancialni odvisnosti od ethosa prostora in 

časa, ki ga opisuje. Prav zato je vprašanje umetnega podaljševanja življenja netematizirano, saj 

je v nasprotju s temeljnim ethosom, kar pomeni, da bi samo problematiziranje te prakse bilo 

problematiziranje samega ethosa, posledično pa tudi neetično početje. 

 

                                                 
86 Glej prevedena besedila v Althusser, Luis. 2000. Izbrani spisi. Ljubljana: *cf. 
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Eden redkih, ki si je drznil podvomiti v ustaljene zdravniške prakse in s tem odpreti 

prepovedano problemsko polje, je v zadnjem desetletju prejšnjega tisočletja bil Peter Singer. 

Njegova teza, ki se neposredno nanaša na naše izvajanje, pravi, da je »tradicionalna etika 

postala farsa, tragedija, ki se z manjšimi variacijami nenehno ponavlja v oddelkih za intenzivno 

nego po vsem svetu.«87 In prav zato je primerno v določene etične temelje podvomiti in jih po 

potrebi tudi sesuti. Človek bi v skladu s humanistično maniro naj imel neko posebno 

dostojanstvo, v skladu s posthumanistično maniro pa je šel še dlje: dostojanstvo sicer ostaja, a 

nima nobenega pomena v primerjavi z božanskostjo, ki je obsedla človeka. Če je prva miselnost 

želela ohranjati človeška življenja, ker se je to spodobilo, jih druga želi ohranjati, ker to zmore. 

 

Singer prodre v razpravo z dvema dokaj odmevnima zgodbama, prva se je odvila v Združenih 

državah Amerike,88 druga pa v Nemčiji.89 Protagonistki sta povsem drugačnega značaja, ujeti 

v zelo različna življenjska scenarija, a vendar sta njuni situaciji izzvali podobna vprašanja, ki 

so nekatere vodila tudi k etiki in metafiziki. Po spletu okoliščin sta se obe ženski – Trisha v 

ZDA in Marion v Nemčiji – znašli v bolnišnični postelji na intenzivnem oddelku, kjer sta tako 

rekoč možgansko mrtvi bili deležni zdravniške podpore pri ohranjanju njunih življenj. 

Medicinsko osebje je po splošno sprejetem konsenzu mrtvi pacientki umetno ohranjalo pri 

življenju, saj sta obe v času nesreče bili noseči. Paradoksalna situacija, v kateri se ključne 

organe mrtve osebe ohranja žive, je bila etično upravičena z moralno zahtevo, da je človeškemu 

zarodku smiselno oziroma potrebno skrbno pomagati pri razvoju znotraj maternice do 

uspešnega rojstva. 

 

To sta bila specifična primera, v katerih se etika življenja in metafizika človeka-boga kažeta v 

vseh svojih razsežnostih. A bolj smiselno bi morda bilo pod drobnogled vzeti vsakdanje 

življenje, torej takšno, v katerem ni potrebe po težkih odločitvah za življenje ali smrt in kjer 

vprašanje ohranjanja življenja ni tematizirano. V nekem smislu sta Trisha in Marion bili 

prisiljeni ostajati pri življenju – čeprav sta kot osebi že bili mrtvi (če osebo in njeno osebnost 

tesno povezujemo z možgani in njihovimi kompleksnimi procesi) –, da bi izpolnili svojo 

biološko funkcijo. Natančneje, ker sta bili noseči, ker sta v sebi nosili živ zarodek, sta ga kot 

pripadnici vrste morali tudi roditi.  

                                                 
87 Singer, Peter. 2004. Razmislimo znova o življenju in smrti. Sesutje naše tradicionalne etike. Ljubljana: Studia 

humanitatis, str. 13-14. 
88 Prav tam, str. 21-24. 
89 Prav tam, str. 24-29. 
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Ohranjanje življenja ima tukaj dva pomena: prvi se nahaja na ravni posameznika in domnevne 

svetosti ter neponovljivosti njegovega življenja, drugi pa na rodovni ravni oziroma na čisti 

darvinistično-biološki ravni, kjer za osnovni smoter posameznikovega življenja velja doprinos 

k ohranitvi vrste. Tukaj je jasno, kako nekatere bistveno politične institucije, ki obvladujejo 

vsakdanja življenja ljudi, saj obvladujejo in gradijo ethos, sledijo povsem biološkim 

predispozicijam in determinantam. Skrb za lastno zdravje, rekreacija, uravnotežena prehrana, 

zavarovalne sheme, urgentna pomoč, intenzivna nega, specialistični pregledi, preventivne 

akcije in prenatalna nega; vse to je manifestacija obeh zgoraj omenjenih vzgibov, ki človeka 

vodijo k paranoični in patološki obsedenosti s svojim preživetjem. Tesnoba biti-k-smrti, o kateri 

je govoril Heidegger,90 je že potlačena. Hiperhumanizem dvajsetega stoletja je to tesnobnost ob 

zavedanju lastnega konca morda res pognal v višave, a posthumanizem temelji na obrambnem 

sistemu, ki se te tesnobnosti razbremeni. Nič nas več ni strah za življenje, saj živimo zdravo. 

 

V Sloterdijkovi terminologiji ta način postajanja v varovanem okolju izkazuje imunologija, ki 

pravi, da živimo v varovalnih mehurčkih, brez katerih si življenja, kot ga poznamo, sploh ne 

moremo predstavljati. Gre za tisto tu-bitnost, ki jo je na neki drugi ravni v Bit in čas razvil 

Heidegger, Sloterdijk pa jo prevzame in prične misliti povsem dobesedno, še zlasti izrazito v 

trilogiji Sphären:91 biti-v-svetu pomeni biti-v-prostoru, in sicer v zavarovanem prostoru, ki 

človeka varuje pred lastnim občutkom minljivosti in končnosti. Ne gre zato, da bi človek 

dejansko postal nesmrten, gre le za občutek, ki ga imunski sistemi generirajo in zagotavljajo. 

Posledično lahko zato, pravi Sloterdijk, »imunske sisteme na tej stopnji … a priori definiramo 

kot utelešena pričakovanja poškodb ter temu ustrezne varovalne in obnovitvene programe.«92 

Obenem pa je to tudi temelj, na katerem se vzpostavlja človek kot svet-misleče-bitje. Lahko bi 

domnevali, da je biološki razvoj živih bitij človeka privedel do organizacije ne le na skupnem 

biološkem interesu utemeljene skupnosti, marveč tudi na skupnem političnem interesu 

utemeljene skupnosti.  

 

Čeravno smo le nekaj vrstic višje navajali koreninjenje politike v biologiji in instinktivnih 

praksah, zelo podobnih tistim iz živalskega sveta (v samem jedru pa vsemu živemu, torej tudi 

rastlinam in nižjim organizmom), gre tukaj za veliko bolj sofisticirane zavarovalne sisteme; 

termin sofisticirano je na tem mestu izmenljiv s pojmom racionalno ali logična utemeljenost. 

                                                 
90 Zlasti seveda v Heidegger, 1997, str. 344-364. 
91 Glej denimo prvi del Sloterdijk, 2011. 
92 Sloterdijk, Peter. 2013b. Spremeniti moraš svoje življenje. Ljubljana: Slovenska matica, str. 21. 
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Neizbežnost imunskih sistemov si po Sloterdijku človeška bitja težko priznajo. Razlogov za to 

je lahko več – pomembnejši med njimi je prav gotovo narcisoidnost –, a bistveno je, da so ljudje 

mukoma vendarle »začeli razumevati, da so imunske dispozicije tiste, ki tako imenovane 

sisteme dejansko šele naredijo za sisteme, živa bitja za živa bitja, kulture za kulture. Zgolj na 

podlagi svojih imunskih sposobnosti se dvigajo na stopnjo samoorganizirajočih se enot, ki se 

ohranjajo in reproducirajo z nenehnim navezovanjem na potencialno kot tudi dejansko 

invazivno in iritativno okolje.«93 Evolucijski prehod je torej zmeraj bil pogojen in odvisen od 

imunskih praks, ki so nujne za vzpostavitev kompleksnejših organskih struktur, denimo 

skupnosti, civilizacije ali družbe.  

 

A tukaj ne gre le za politično nasledstvo biološke vaje, saj Sloterdijk v tovrstnih procesih opaža 

tudi metafizično komponento. Življenje samo, se zdi, poseduje samoterapevtsko zmožnost ali 

endoklinične sposobnosti,94 ki ustrezno reagirajo na presenečenja in pretnje iz okolja. »Te 

imunske sisteme bi prav tako lahko opisali kot nekakšne predhodne oblike čuta, ki ga ima 

organizem za transcendenco.«95 Prav učinkovitosti teh naprav in mehanizmov se je potrebno 

zahvaliti, saj so v stalni pripravljenosti na takojšnjo konfrontacijo s potencialnimi smrtnimi 

grožnjami in se jim zoperstavljajo s svojo endogeno zmožnostjo premagovanja smrtnega.96 Ti 

imunski sistemi seveda niso nič drugega kot poskus doseganja sporazuma s tako imenovanimi 

višjimi silami, ki bistveno temelji na religioznih ali spiritualnih tleh.  

 

Lahko bi omenili tudi filozofijo ali morda znanost v svoji primordialni formi, torej znanost kot 

filozofijo in filozofijo kot znanost, ki si prizadeva za spoznanjem tega, kar je. A običajno zorna 

kota religije in filozofije nista kompatibilna niti komplementarna – sta preprosto kontrarna. 

Religija doseže sprijaznjenje s koncem, s smrtjo, po kateri sledi vstajenje, filozofija pač ne. 

Religija najtežavnejša poglavja zapre, filozofija odpira zmeraj nova in še težja. Tukaj je ključen 

pojem transcendence, ki je bistveno metafizični pojem. Koliko je torej bit (življenja) razčarana? 

»Vsakemu organizmu je njegovo okolje njegova transcendenca, in kolikor bolj abstraktna in 

neznana je nevarnost, ki mu grozi iz tega okolja, toliko bolj transcendentno mu stoji to okolje 

nasproti.«97 

 

                                                 
93 Prav tam. 
94 Prav tam. 
95 Prav tam, str. 22. 
96 Prav tam. 
97 Prav tam. 
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Napredovanje biološke evolucije v družbeni in kulturni evoluciji vodi do novih ali višjih 

imunskih sistemov. Človeka zato ne objema le en imunski sistem, to je biološki, ki je 

evolucijsko gledano prvi imunski sistem, po zgodovini odkritja pa zadnji. Človeška sfera po 

Sloterdijku vsebuje tri imunske sisteme, ki medsebojno tesno sodelujejo in so v stalni 

interakciji. »Nad pretežno avtomatiziranim in od zavesti neodvisnim biološkim substratom sta 

se pri človeku med njegovim mentalnim in socialnokulturnim razvojem izoblikovala dva 

dopolnilna sistema za anticipacijsko obdelovanje poškodb: po eni strani socioimunološke 

prakse, še zlasti juristične in solidarnostne, a prav tako tudi militaristične, s katerimi ljudje v 

'družbi' obravnavajo svoje konfrontacije z daljnimi in tujimi agresorji ter bližnjimi žalivci in 

povzročitelji škode, po drugi pa simbolne ali psihoimunološke prakse, s katerimi ljudem že od 

nekdaj uspeva, da v obliki imaginarnih anticipacij in mentalnih orodij bolj ali manj dobro 

obvladujejo svojo ranljivost, ki jo predstavlja usoda, vključno z umrljivostjo.«98 Teorija treh 

imunskih sistemov tako velja zgolj za človeka, saj je le ta tisti, ki z imaginarnimi in simbolnimi 

praksami gradi ter vzpostavlja svet (ali svetove), znotraj katerih svoje mesto iščejo kulture, 

civilizacije in družbe, tako v makrosociološkem kot tudi mikrosociološkem smislu.  

 

Prav tretji (ali najvišji) imunski sistem je nujen za preživetje kultur. Kultura sama, utemeljena 

na ethosu, je konstitutivni del simbolnega imunskega sistema; kultura se zmeraj bori za lasten 

obstanek, za lastno preživetje. Kultura se v svoji sferični pojavnosti mukoma trudi ohraniti 

lastno različnost oziroma identiteto. »Imunski sistemi so utelešena oziroma institucionalizirana 

pričakovanja ran in poškodb, ki temeljijo na razlikovanju med lastnim in tujim.«99 Tukaj se 

Sloterdijk zelo smiselno opira heglovsko-strukturalistične teorije identifikacije, ki v sfero jaza 

zmeraj pritegne tudi drugega. Prav ta drugi je tisto, kar omogoča jaz. »Jaz uporabim le, kadar 

se obračam na koga, ki bo v mojem nagovoru ti. Ta pogoj za dialog je konstitutiven za osebo, 

ker implicira vzajemnost, da jaz postanem ti v nagovoru tistega, ki se bo tedaj, ko pride do 

besede, označil z jaz.«100 Jaz in njegova identiteta sta tako zmeraj v zelo aktivnem in 

dinamičnem odnosu z vsem, kar ni ta jaz. Jaz se na vse pretege muči z ohranjanjem lastnega 

smotra, pri čemer mu ključno oporo zagotavljajo prav imunski sistemi, še zlasti druge in tretje 

ravni. 

 

                                                 
98 Prav tam, str. 23-24. 
99 Prav tam, str. 669. 
100 Benveniste, Émile. 1988. Problemi splošne lingvistike I. Ljubljana: ŠKUC, Filozofska fakulteta, str. 282. 
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Medtem ko se biološki imunski sistem nanaša na partikularni organizem, se preostala družbena 

imunska sistema veliko bolj »tičeta nadorganizemskih, se pravi kooperativnih, transakcijskih, 

družabnih dimenzij človeške eksistence: Solidarnostni sistem zagotavlja pravno varnost, javno 

skrbstvo in sorodstvena občutja onkraj lastnih družin, medtem ko simbolni sistem zagotavlja 

varnost podobe sveta, kompenzacijo gotovosti smrti in stalnosti norm, ki presega posamične 

generacije. Tudi na tej ravni velja definicija, da je 'življenje' uspešna faza imunskega 

sistema.«101 Tako kot biološki imunski sistemi lahko tudi solidarnostni ali simbolni sistemi 

zdrsnejo v obdobja šibkosti in v bližino propada. Prav te krize so opomnik, da solidarnostni 

sistemi niso nezlomljivi in da vrednote niso konstantne, niso večne. Tukaj se kaže moč 

simbolnega imunskega sistema, ki lahko upravlja s pravnim in solidarnostnim sistemom. Težko 

bi verjeli tezi, da praksa, ki se najbolje kaže v drugem sistemu, odreja potek življenja. Ne, 

življenje samo je tisto, ki narekuje načela solidarnostnega sistema. Morda je Sloterdijk tukaj 

prenagljeno ločil simbolni imunski sistem od pravnega in solidarnostnega, a je zavoljo 

teoretskega prikaza in analize ethosa, še zlasti pa njegove formacijske premoči nad človekom 

in njegovimi praksami povsem upravičena in priročna. Pomembna je zlasti vez med 

vrednostnim sistemom, ki ga varuje tretji, torej simbolni imunski sistem, in konkretnimi 

pravno-zakonskimi rešitvami ter praksami, ki tvorijo legalni imunski sistem oziroma sistem 

družbene solidarnosti. Njihov zlom pomeni isto kot kolektivna smrt.102 

 

Tukaj nemudoma prestopimo v sfero mnoštva biti oziroma v okrožje supra-individualnih 

imunskih navez. »V takšnih razmerah je individualna imunost mogoča le kot soimunost.«103 

Kultura, o kateri smo spregovorili zgoraj, je možna le kot sistem soobstoječih enot, še več, 

vsaka skupnost – od krdela, družine, preko države do velikih imperijev – odraža v svoji 

sistemskosti prav to strukturo soimunosti (ko-imunosti). Termin ne le vokalno, ampak tudi 

konceptualno zelo spominja na komuno ali skupnost in v teh se zmeraj manifestira neenakost 

med posameznimi elementi te strukture. Vsak zaseda svoje mesto, a je bistveno tudi v odnosu 

do vsakega drugega elementa. Plastično ponazorjeno postane hitro jasno, da ne morejo biti prav 

vsi elementi enako blizu centra, pa četudi bi bili, še zmeraj ne bi bili enaki samemu centru. 

Nemogoče je v center postaviti nekaj, kar ni v rodovni zvezi s perifernimi elementi, saj bi 

umanjkanje biološke vezi onemogočilo vzpostavitev višjih sistemov, torej legalnega 

(solidarnostnega) in simbolnega.  

                                                 
101 Sloterdijk, 2013b, str. 669-670. 
102 Prav tam, 670. 
103 Prav tam, 670-671. 
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Kar se danes v vsakdanjem in medijskem diskurzu pojavlja kot nepravičnost, v znanstvenem 

pa kot problem pravičnosti, v imunološkem smislu pomeni neenak dostop do imunskih 

mehanizmov in zavarovalnih shem. Če je neenakost pri dostopu do biološke imunske varnosti, 

vsaj kar se tiče živali, nekaj naravnega, torej nekaj, kar je tako, ker je tako bilo mišljeno (ali 

načrtovano skladno s telosom), se z neolitsko revolucijo in vzpostavitvijo človeka kot mislečega 

bitja logosa neenakost pričenja razumeti kot odraz vrednosti posameznikovega življenja. 

Natančneje to pomeni, da je položaj posameznika v družbeni strukturi odvisen od doprinosa 

tega posameznika k skupnosti – veljaš toliko, kolikor pridaš –, a je to v svojem bistvu vendarle 

čisto biološko pojmovanje neenakosti, saj gre za moč, običajno fizično, ki posameznika privede 

na določen položaj.  

 

Z razvojem zlasti zahodne misli, še bolj pa s propadom fevdalnih sistemov in monarhizma ter 

z vzpostavitvijo ideje nacionalne države, sta se tudi funkcija in kompleksnost same skupnosti 

kot strukture predrugačili. Šele na tej ravni, ko so zavarovalne sheme in inštituti solidarnosti 

bili dogovorno sprejeti ter vpeljani po volji in zavoljo ljudstva, lahko začnemo govoriti o 

družbeni neenakosti in posledični ali simultani neenakosti dostopa do imunskih mehanizmov. 

Vzpostavitev (nacionalne) države zahteva določitev davčnega sistema, s čimer iz vsakdanjega 

ali medijskega diskurza preidemo v znanstveni ali politično-filozofski diskurz o prerazporeditvi 

premoženja in resursov ali politično-ekonomski diskurz o davčnem sistemu; oba je možno 

izpostaviti kot sistem družbene solidarnosti. S tem se jasno izkaže razlika med primordialnimi 

ali biološkimi in političnimi skupnostmi. S Sloterdijkovo terminologijo pravzaprav gre za odraz 

različnih imunskih sistemov in nivoja, na katerem se vzpostavljajo, najsi bo to biološki imunski 

sistem, ki pri življenju ohranja vse žive organizme ali pravni oziroma solidarnostni sistem, ki 

pripomore k ohranjanju stabilnosti političnih skupnosti človeških organizmov. Ključne za 

človeško vrsto kot politično vrsto pa so simbolne imunske sfere, ki refleksivno vplivajo na nižji, 

solidarnostni varovalni mehanizem. Najvišjo raven bi lahko izrazili tudi kot kulturni id, z našo 

terminologijo pa kot ethos. 

 

»Za sedanji položaj sveta je značilno, da nima učinkovite soimunske strukture za pripadnike 

'svetovne družbe'. Solidarnost je na najvišji ravni še vedno prazna beseda.«104 Govoriti o družbi 

pomeni govoriti o solidarnosti in mehanizmih solidarnosti, ki jih formalno določajo pravni 

sistemi (še zlasti preko davčnega sistema, ki napaja proračun za namen prerazporeditve 

                                                 
104 Prav tam, str. 671. 
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premoženja). Obenem pa govoriti o človeštvu pomeni zavajati. Solidarnost na najvišjem nivoju, 

torej solidarnost v tako imenovanem kozmopolitskem pojmovanju, ni nujno nesmisel, a 

zagotovo ni udejanjena. Razlog temu lahko iščemo prav tam, kjer smo našli izvor koncepta 

neenakosti: v nacionalni državi. Ta je seveda utemeljena na skupnostih manjšega obsega, ki so 

lahko rasne, religijske, etnične, kulturne ali ideološke zasnove, obenem pa se nacionalne 

skupnosti povezujejo v višje, regionalne strukture, ki v globalni politiki nadomeščajo imperije. 

Ključna je zlasti razlika, ki se mora vzdrževati, da bi skupnost obstala kot entiteta s svojo 

identiteto. So-imunski sistem na najvišji ravni zato ne deluje oziroma ne obstaja; še zmeraj 

namreč poteka boj na nižjih ravneh, kjer velja logika, da imunska pridobitev za nekoga pomeni 

imunsko oslabitev nekoga drugega. »Človeštvo ni superorganizem – kot prenagljeno trdijo 

nekateri sistemski teoretiki –, pač pa do nadaljnjega ostaja nekakšen skupek višjestopenjskih 

'organizmov', ki še niso povezani v operacijsko enotnost najvišjega reda.«105 Zato velja 

sumničava teza, ki pravi, da »kdor reče človeštvo, hoče goljufati.«106 

 

Najvišje enote, bolj ali manj harmonične, lahko prepoznamo kot civilizacije,107 kar pomeni, da 

so v svoji pozni stopnji razvoja in so se že prelevile iz kulture.108 Razbiranje temeljev kulture 

ali civilizacije, ki se manifestirajo v pojmu ethosa, je naša osrednja naloga, zato so pomembne 

tudi zgodovina in njene implikacije, ki kažejo na modifikacije ter razvoj v samem kulturnem 

organizmu. Sloterdijk gre celo tako daleč, da postavi tezo, da je vsa zgodovina »zgodovina 

bojev imunskih sistemov«,109 kar zagotovo ni daleč od historične evolucije človeštva.  

 

Kulturološka ali kulturno-hermenevtična študija boja med civilizacijami ali imunskimi 

velesistemi sledi sicer v nadaljevanju, a na tej točki ne gre tega boja, ki ga lahko izpostavimo 

tudi kot boj za identiteto, nikakor spregledati, še zlasti, če ga motrimo skozi prizmo 

globalizacije. Različni sistemi vzniknejo na različnih krajih ob različnem času. Vsak je 

samostojen v svoji strukturi, pa vendar neizbežno odvisen od drugih po sestavi sicer podobnih, 

a kulturno skorajda povsem drugačnih sistemov. Še zmeraj smo v okrožju imunologije, zato je 

sistem bistveno razumeti kot imunski sistem, ki svojo vsebino brani z zunanjo (permeabilno) 

membrano, navznoter pa skuša zagotavljati izvrševanje svojega ultimativnega smotra, ki ga 

                                                 
105 Prav tam, str. 672. 
106 Schmitt, Carl. 1994. „Pojem političnega.“ V Tri razprave. Ljubljana: Študentska založba, str. 106-107. 
107 O tem glej veliko delo, ki bo v nadaljevanju tudi ena izmed ključnih referenc: Huntington, Samuel P. 2005. 

Spopad civilizacij. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
108 Ena osrednjih tez v delu Spengler, 2009. 
109 Sloterdijk, 2013b, str. 672. 
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določa ethos, in sicer z mehanizmoma, ki smo ju skupaj s Sloterdijkom navedli kot solidarnostni 

ali pravni imunski sistem in simbolni imunski sistem. 

 

Boj za identiteto je boj za ohranitev samega sebe, lastnega sebstva in s tem bistveno sebi 

domačega kolektiva. Človek je namreč družbeno bitje; tako po svojih bioloških predispozicijah 

kot kasnejših družbeno-kulturnih (torej političnih) nasledkih. Vsako nanašanje na skupnost je 

zato nanašanje na samega sebe, obenem pa velja tudi obratno: skrb zase je skrb za skupnost. 

Lahko jo razumemo v okviru družine, lahko pa jo razprostremo čez celotno sfero človeštva, saj 

je človek bitje multiple identitete. Pa vendar ne gre zanikati, da se človek prav instinktivno 

obrača na svoje krvno sorodstvo, pri katerem išče uteho, zatočišče, sprejetost in pozornost. 

Težko si predstavljamo mati, ki svojemu otroku ne namenja nič večjega obsega skrbi kot 

drugim otrokom, denimo tistim iz sosednje zgradbe, kaj šele iz sosednjega mesta ali z drugega 

konca sveta. Na nek način je zelo enostavno razmišljati oziroma delovati v sodobnem 

geopolitičnem sistemu, ki jasno razmejuje naše od vašega in ki natančno odmerja mero skrbi, 

ki jo nekomu ali neki skupnosti moramo izkazovati. Imunski sistem družbenega ali, 

spenglerjevsko rečeno kulturnega organizma deluje na principu protekcionizma notranjih 

elementov. Prav zato ima takšno težo imunologija, katere ključno vezivo je identiteta, ki je kot 

bit vredna vsega napora za ohranitev. 

 

Morda se zdi prehod iz identitete na bit prenagel, a povezave ni težko razkriti. Če govorimo o 

tubiti kot eksistencialnem načinu človeka, je ta v svoji osnovi povezana z identiteto tega 

človeka. Človek ali posameznik ali subjekt je tukaj in zdaj, kjer ve zase, kjer si lahko reče jaz, 

saj – pustimo Freuda tukaj ob strani – zavest o sebi ne more biti prazna. In če ni prazna, je polna 

vsebine, ki v tej funkciji nastopa kot predikat subjekta, skratka kot skupek vseh lastnosti, 

značilnosti, potez, želja, stremljenj, preteklih izkustev, spoznane vednosti in nakopičene 

tesnobe. Ta subjekt je obenem vpet v družbeno in družabno življenje, ki si ga vsaj v začetnih 

fazah ni izbral sam. Človek je kot družbeno bitje ali kot posameznik rojen v točno določenem 

prostoru, točno določenega časa ali točke na daljici svetovne zgodovine. Tukaj ni nič 

arbitrarnega, nič ni po izbiri in nič, prav nič ne more posameznik kot subjekt vplivati na to, v 

katerem zmeraj že pričetem ethosu bo sam nadaljeval svoje že pričeto bivanje; tako majhno, 

tako nepomembno. 

 

Zato se zelo glasno javlja vprašanje, koliko je bit zares razčarana? Kaj nista njena čarobnost in 

mistična mitičnost vse bolj izraziti in poudarjani? Globalizacija bi naj brisala meje, jih 
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odpravljala in pluralnost prevajala v uniformnost. Brisale bi se naj meje med državami, narodi, 

skupnostmi, meje med ideologijami, nazori, kulturami. Skratka, globalizacija bi naj bistveno 

prispevala k oblikovanju enega, skupnega, globalnega ethosa, ki bi ga lahko poimenovali tudi 

svetovni etos, a se zaradi terminološke zmede raje izražamo s starogrškim terminom ethos. 

Svetovni etos je teorija, ki skuša vse religije sveta zvesti na skupni imenovalec z etičnim 

temeljem,110 medtem ko ethos, o katerem teče beseda v pričujočem besedilu, opisuje dobri 

običaj neke prostorsko-časovne sfere, h kateremu so ideološko, torej nezavedno zavezani 

subjekti v sami notranjščini te sfere. Globalizacija bi tako lahko ustvarila svetovni ethos 

oziroma ga je že ustvarila (postmetafizični ethos ekonomiziranega globalizma namreč). Nekaj 

desetletij se je sicer pričakovalo, da bo vendarle ustvarila globalno etiko oziroma globalno 

kulturo, a se je na koncu izkazalo, da globalizacijski tokovi in procesi močno prispevajo k 

ozaveščenosti in informiranosti o drugih, k čemur je seveda levji delež pridala zlasti 

postindustrijska komunikacijska tehnologija. »Močno povečana zavest in vednost o 

'drug(ačn)ih' na drugi strani utrjuje identiteto opazovalcev, ki se z 'drug(ačn)imi' primerjajo.«111  

 

Globalizacija tako ne prispeva k vzpostavljanju novih ali širjenju že uveljavljenih unij, ki bi 

oblikovale skupno politiko, kulturo in jezik, ampak močno prispeva k odcepitvam, separatizmu, 

dezintegraciji, pogosto pa tudi k marginalizaciji in izključevanju. Vse pogosteje se javljajo 

signali o prizadevanju za neodvisnost, ki jih pošiljajo manjšinska ljudstva in narodi iz raznih 

koncev sveta. Vse pogosteje smo priča celo nasilnim odzivom, ki tovrstne signale skušajo 

zatreti že v kali. Morda bo že držalo, da angleščina postaja lingua franca tretjega tisočletja, a 

ne moremo prezreti dejstva, da je vse več govorcev španskega jezika, v porastu glede na rabo 

je tudi arabski jezik, še zlasti pa je pomembno, da mandarinsko kitajščino govori kar 300 

milijonov ljudi več kot angleščino.112 K širjenju nekaterih in izgubi drugih jezikov je seveda 

močno prispeval že drugi val globalizacije, ki ga najbolje opišemo z navtičnim odkrivanjem 

sveta in posledično kolonizacijo, pa vendar ne gre zanemariti širne pestrosti vseh jezikov sveta 

(med šest in sedem tisoč), ki bi po nekaterih napovedih naj počasi izumirali, a jih institucionalni 

prijemi in mehanizmi bolj ali manj uspešno ohranjajo žive in v uporabi.113 A razen angleškega 

jezika, ki omogoča medsebojno komunikacijo na dokaj visoki ravni velikega dela sicer 

razvitejšega sveta, in zelo razširjenega interesa za severnoameriško industrijo zabave ter 

                                                 
110 Temeljno delo te ideje je Küng, Hans. 2008. Svetovni etos. Ljubljana: Društvo 2000. 
111 Rizman, Rudi. 2008. Globalizacija in avtonomija. Ljubljana: ZIFF, str. 22. 
112 Lewis, Paul, Garry Simons, in Charles Fennig, uredniki. 2013. Ethnologue: Languages of the World. 

Sedemnajsta izdaja. Dallas, Texas: SIL International. 
113 Ladefoged, Peter. 1992. „Another view of endangered languages.“ Language 68 (4): 809–811. 
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razvedrila, težko prepoznamo zlivanje pestrosti in specifičnosti v eno, svetovno kulturo ali 

unificirano svetovnonazorsko etiko. Zato bi težko zagovarjali in vztrajali pri tezi kulturnega 

relativizma.  

 

Boj za identiteto je prisoten na vsakem koraku in v vsakem kotičku sveta; boj za identiteto je 

boj za ohranitev lastne etične formacije in še zlasti lastne biti, ki tej etiki sledi. Prav zato je – 

ponovno paradoksalno, a povsem v skladu z dosedanjo eksplikacijo – na pomenu pridobila tudi 

tako imenovana globalna bit oziroma bit bivajočega kot svetovnozgodovinsko postajanje 

prostora-časa. Slednjo Sloterdijk opiše s splošno imunologijo, ki jo razume kot novo 

metafiziko. »Ker pa je 'svetovna družba' dosegla limes in je Zemljo skupaj z njenimi krhkimi 

atmosferskimi in biosferičnimi sistemi enkrat za vselej predstavila kot omejeno skupno 

prizorišče človeških operacij, praksa eksternalizacije trči ob absolutno mejo. Protekcionizem 

celote postane od tod dalje zapoved imunskega uma. Globalni imunski um je za celo stopnjo 

višji od tega, kar so uspevale dosegati njegove anticipacije v filozofskem idealizmu in 

religioznem monoteizmu. Obča imunologija je zato legitimna naslednica metafizike in realna 

teorija 'religij'.«114 

 

Sloterdijkova kozmopolitska vizija temelji na makrostrukturi globalnih imunizacij in si 

prizadeva za so-imunizem (ali ko-imunizem) kot občo imunologijo. Če ne bi termin komunizem 

nosil težkega bremena zgodovine in ideologije, bi ga lahko brez težav podtaknili tudi 

Sloterdijkovim sanjam. Obča imunologija lahko prav tako nastopa kot obči ali globalni 

komunizem. A tukaj moramo storiti zarezo skozi zgodovinsko breme termina, še več, s tem 

bremenom je potrebno presekati in termin izpostaviti novemu premisleku o njegovih 

etimoloških in genealoških zastavkih. Obči ali globalni komunizem, s Sloterdijkovimi 

besedami obča imunologija oziroma so-imunizem, pomeni pojmovanje človeštva kot 

zamišljene skupnosti, kateri pripadamo. Tukaj se včasih nasprotujoča si pojma komunizem in 

kozmopolitizem zlijeta; med njima več ni prepada niti nasprotujočih si logičnih premis. 

Paradoksalnost vzporejanja komunitarizma (ki je temelj komunizma) in občega humanizma (ki 

je temelj kozmopolitizma), je s tem odpravljena. Odpravljena je na način preslikave parcialnega 

v obče, v splošno, v globalno.  

 

                                                 
114 Sloterdijk, 2013b, str. 672. 
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Stari termini, nova vsebina. Pojem je fleksibilna konstrukcija, njegove implikacije pa odvisne 

od prostora in časa njegovega nahajanja oziroma pričenjanja, bistveno torej od tradicije, v kateri 

se ga izreka. Med jezikom in stvarnostjo veljajo načela hermenevtičnega kroga: enostavno je 

trditi, da je jezik slika sveta, prav tako je legitimno zagovarjati, da je svet lingvistični artefakt, 

skratka, da je svet takšen, ker ga takšnega izrekamo. Pa vendar je nekoliko težko sprejeti, da 

lahko z jezikom samim izrečemo nekaj o prav tem jeziku. Paradoksalnost samonanašajočih se 

stavkov ali, v tem primeru, pojmov (pojem jezik govori oziroma izreka samega sebe), je stara 

filozofska problematika, zato je smiselno priznati fluidnost in permeabilnost jezikovnih ter 

pojmovnih konstrukcij. Ni zaman govoriti o dekonstrukciji, a se za njo zmeraj dogajata novi 

konstrukcija in konstitucija. Skladno s tem novi ethos posthumanizma ni prinesel le 

predrugačenja vsebine pojmov kot so komunizem, obče, imunologija ipd., temveč in še zlasti 

pojmov, ki govorijo jezik človeka oziroma človeštva. Posthumanizem je posamezno človeško 

bitje ločil od njegove individualnosti in ga povzdignil k metafizičnim ali imaginarnim sferam. 

V teh se nahajajo splošni, obči ali globalni pojmi, denimo civilizacija in človeštvo. Tukaj se 

zrcali nova metafizika. Metafizika, ki si predpono post- zasluži le zato, ker je v svoje bistvo 

postavila samo sebe. Tako kot človeštvo, ki je globaliziralo vsako posamezno človeško bitje, s 

čimer je utemeljilo posthumanizem.  

 

 

Ekonomizirani globalizem in svetovnotržna metafizika 

 

Sloterdijk na tej točki skorajda patetično zdrsne v moraliziranje, prav nič podobno Sloterdijku 

prejšnjega tisočletja, torej tistemu, ki je – nekoliko ničejansko, nekoliko spenglerjevsko – iskal 

in utemeljeval antropotehniko posthumanega nadčloveka. Brez pretenzij po egalitarizmu.  

 

Današnji Sloterdijk se vse bolj preizkuša v mesijanstvu. Kot da bi prebral svoje knjige in 

ugotovil, da je s svetom nekaj hudo narobe, človeštvo pa gnilo. Prav zato se prične obračati k 

vse bolj metafizičnim pojmom, ki po videzu vendarle spominjajo na nekaj vizionarskega. 

Govori o sferah, mehurčkih in imunskih strukturah, celo o obči oziroma globalni imunski 

strukturi. »Takšna struktura se imenuje civilizacija. Njena redovna pravila je treba napisati zdaj 

ali nikoli. Ta bodo kodirala antropotehnologije, ki ustrezajo eksistenci v kontekstu vseh 

kontekstov. Hoteti živeti skladno z njimi bi pomenilo odločitev, da bomo v vsakodnevnih vajah 
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sprejemali dobre navade skupnega življenja.«115 Novi ethos, nova etika, nova morala. Nova 

morala kot družbena laž. Novi komunizem za tretje tisočletje, obča imunologija pa naj nastopa 

kot nevidna roka ekonomiziranega globalizma, ki kot ethos obvladuje metafiziko in etiko 

obenem. Posthumani človek tretjega tisočletja metafiziki zagotovo ni obrnil hrbta; sebe je 

postavil v središče samega sebe kot globalne strukture in s tem povzročil novo metafiziko, 

postmetafizično metafiziko, ki kot ethos oblikuje misli, jezik in ideje za novega človeka ali 

posthumano človeštvo ekonomiziranega globalizma. 

 

Sociolog Beck skuša na neomarksistično-filozofski način obrazložiti, da »globalizem novo 

kompleksnost globalnosti in globalizacije zreducira na eno samo – gospodarsko – dimenzijo, 

ki jo poleg tega misli linearno, kot nenehno širjenje odvisnosti od svetovnega trga. Vse druge 

dimenzije – ekološka globalizacija, kulturna glokalizacija, policentrična politika, nastanjanje 

transnacionalnih prostorov in identitet – tematizira, če sploh, le ob predpostavljeni 

dominantnosti gospodarske globalizacije. Svetovno družbo tako zoži in popači v svetovno tržno 

družbo. V tem smislu je neoliberalizem pojavna oblika enodimenzionalnega mišljenja in 

delovanja, različica monokavzalnega gledanja na svet, torej ekonomizma. Čar in nevarnost te, 

nikakor ne nove, svetovnotržne metafizike zgodovine izhajata iz taistega vira: iskanja, že kar 

sle po enostavnosti, zato da bi se lahko znašli v svetu, ki je postal nepregleden.«116 

 

Nepreglednost kar kliče po nadčloveku; išče ga oziroma mu pusti, da se najde sam, če je zares 

nadčlovek. Posthumanizem je produkt svetovnotržne metafizike (postmetafizike), z besedami 

sodobnega žurnalističnega diskurza pa neoliberalne politične ekonomije, ki je v 

neomarksističnem žargonu zamenljiva z ideologijo par excellence. Seveda je težko razumeti, 

kako se tržno naravnana metafizika sploh pojavi. Od kod, kako, zakaj in čemu? Morda razni 

viri od sredine 19. stoletja bolj ali manj zadovoljivo odgovarjajo na izpostavljena vprašanja, a 

ključno ostane neizrečeno: kdo? Kdo je ta, ki je neoliberalno doktrino zakrivil in z njo okužil 

ves zahodni svet, vse bolj pa se loteva tudi preostalega? Koga kriviti za neoliberalno zlo in 

nepravičnost?  

 

Odgovor je evidenten, a preveč boleč, da bi ga kdorkoli upal glasno izgovoriti. Odgovor je 

človek. Razsvetljenski patos po napredku in permanentni rasti, ki ni nič drugega kot evolucijski 

biologizem (socialni darvinizem) oplemeniten z renesančnim humanizmom, zmes pa lahko 

                                                 
115 Prav tam, str. 673. 
116 Beck, 2010a, str. 154. 
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imenujemo egomanski antropocentrizem, je človekovo delo. Prav tako njegov podpis nosi vse, 

kar iz tega izhaja: ves sistemski ustroj, proti kateremu se tako zelo borijo pravičniški aktivisti 

in mesijanski poslaniki. Ves sistemski ustroj je človekovo delo. Tukaj ni nikakršne metafizike 

in nobene abstrakcije. Nikakršne magije ali mistike. Sistem smo ljudje. Sistem na sebi ne 

obstaja, če ga ne tvorijo ljudje. Človek ob človeku v sistemski mreži strukture sodobnosti, iz 

same strukture pa veje ethos, postmetafizični ethos ekonomiziranega globalizma. Človekovo 

remekdelo. Čisto človekovo delo, obenem pa tudi čisto človeško delo: zmes biologizma, 

materializma in humanizma.  
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3 MOBILIZACIJA IN MIT O NAPREDKU 

 

Nesmrtnost. Premislek, utemeljen v duhu iskrene refleksije človeka ethosa sodobnosti, težko 

najde drugo razlago ali motiv, ki bi močneje odzvanjal po votlini zahodne kulture. Nesmrtnost 

je temeljni smoter; tako človeštva kot celote, kot vrste, in vsakega posameznika. V telosu 

nesmrtnosti se zrcalita Darwin in Faust oziroma Goethe, njegov stvaritelj. Nesmrtnost zahteva 

preživetje v vse bolj temačni tundri družbe tveganja.117 Nesmrtnost zahteva permanentnost, ki 

jo lahko zagotovi le stalni napredek; ta anticipira rast, saj gre za to, da se kultura kot politični 

organizem razraste čez vse naravno ali biološko, česar veščine najbolje od vseh dosedanjih 

obvlada prav zahodna – faustovska – civilizacija. Rast in napredek – k čemu? In sploh – čemu? 

Ponuja se paradoksalen odgovor: k smrti za nesmrtnost.  

 

Pa vendar je tudi v tem moč najti nekaj smisla. Točka konvergence, kjer sovpadeta smrt in 

nesmrtnost, je transcendentalni moment globalizirane kulture. Ko globalizacija doseže absolut, 

skratka, ko postane totalna, sta izpolnjeni njeno bistvo in poslanstvo: popolna kompresija 

prostora in časa; vse, kar je, se zvede na eno točko, ki obenem vsebuje vse, kar je (vse svetno 

in potenciale tega), a prav tako skozi svoj absolut izraža nič. Totalna globalizacija ustvari na 

nič kompresirana prostor in čas, v katerih se nagnete vse, med čimer je še nedavno obstajala 

razdalja, bodisi prostorska bodisi časovna.  

  

Ta nezavedni absolutni nihilizem zahteva brezpogojno naklonjenost ideji nesmrtnosti oziroma 

sili k naprezanju za ohranitvijo, ki gre v vse smeri, saj je zvezana z mnogimi konci tako 

naravnega kot tudi političnega sveta. Ohranitev človeka, okolja, narave, človeštva kot vrste, 

življenjskega (ekonomskega) standarda kot političnega kazalca evolutivne stopnje, ohranitve 

teritorija, spomina, želje, pričakovanja in interesa. Vse te težnje, ki jih nosi nesmrtnost kot 

skupni imenovalec, iščejo svojo izpolnitev neposredno skozi prijeme ekološke politike (zeleni 

programi, subvencije in investicije utemeljeni v vsem intuitivno sprejemljivih načelih trajnostne 

etike), precej potihoma in pritlehno – kar ne pomeni, da razprave okrog tega niso burne in 

odmevne – pa na svojem področju manevrirajo biotehnološke raziskave in poskusi genskega 

ter transgenega inženiringa. A najvztrajnejša in prva prava zaveznica nesmrtnosti je medicinska 

ali zdravniška praksa, ki že vsaj od dobe renesančnega humanizma naprej prispeva levji delež 

                                                 
117 Koncept družbe tveganja (risk society), osrednji termin Ulricha Becka, je opisan v Beck, Ulrich. 2009. Družba 

tveganja. Ljubljana: Krtina. 
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k ideji človeka kot nesmrtnega bitja politike, ki je prekinil vsakršno vez z in se odvezal 

odgovornosti do biološkega in narave. 

 

 

Logika napredka, rast in zgodovina kot poltrak 

 

»H kateri končni točki se družba približuje s svojim industrijskim napredkom? V kakšnem 

položaju lahko pričakujemo, da se bo nahajala družba, ko se bo napredek končal?«118 

 

Kam, torej? K čemu? Vprašanje, ki si ga je zastavlja John Stuart Mill, torej ni novo. Pa je sploh 

smiselno? Se napredek lahko konča? Če da, mora vedeti, k čemu stremi, da bo vedel, kdaj je 

dosegel svoj cilj. A ne zdi se, da bi napredek kot fenomen niti kot ideja v svojem teleološkem 

zapisu nosil karkoli drugega, kot le samega sebe. Ne zdi se, da napredek ve, k čemu napreduje. 

Giblje se zaradi gibanja samega. »Napreden je po svojem bistvu le tisti 'korak', ki ima za 

posledico povečanje 'sposobnosti korakov'. To nam polaga na dlan formulo modernizacijskega 

procesa: napredek je gibanje h gibanju, gibanje k povečanemu gibanju, gibanje k zvišani 

sposobnosti gibanja.«119 Gibanje poraja nadaljnje gibanje – vse več gibanja za nedoločljiv cilj. 

Biti lahko tolmačimo tudi kot biti-v-gibanju.  

 

A ta dinamika ni povsem brez strukture. Zelo jasno je, da ima svoj začetek. Tisti prvi pravi – 

kozmološki – začetek se ponuja sam po sebi, ko v razpravo vpeljemo metafizična vprašanja biti 

kot vprašanja obstoja samega; torej tistega je, ki ga določata dve temeljni postavki: prostor in 

čas. Za tem začetkom sta prišla še najmanj dva: prvi, ki se pojavi z vznikom svetovne 

zgodovine, kar je plod neolitske revolucije oziroma prehoda ideje človeka in seveda tudi 

človeka samega, iz sfere čiste biologije v sfero čiste politike (ali družbe, sociološko rečeno). 

Drugi pa se z bliskovito intenzivnostjo s pomočjo razsvetljenskega agregata prične kot val 

razširjati po Evropi 18. stoletja, od koder se v toku naslednjih dvesto let naseli in zakorenini v 

tradicije in ideologije – te lahko brez zadržkov razumemo in izpostavimo tudi s pojmom ethos 

– bržkone večine kultur sveta. Napredek in rast sta ideologija stara toliko kot človek, a obenem 

še prav posebej natančno opisujeta duh časa in prostora na prelomu tisočletij, ki bolj kot 

kadarkoli prej stremi k nesmrtnosti in morfološko sliko (svetovne) zgodovine vidi kot poltrak; 

črto, ki izhaja iz singularne točke in teče v neskončnost. 

                                                 
118 Mill, John Stuart. 1923. Principles of Political Economy. London: Longmans, Green and Co, str. 746. 
119 Sloterdijk, Peter. 2000a. Evrotaoizem. H kritiki politične kinetike. Ljubljana: Cankarjeva založba, str. 32. 
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Heideggerjev koncept biti-k-smrti je popoln odraz tega, kar zahodni človek zastopa in obenem 

tega, kar je njegova največja bojazen. Napredek pomeni napredovanje po linearni črti od 

začetka in v času naprej. A po preteku določenega časovnega obdobja nastopi čas za smrt, torej 

za konec; vsaj tako nalaga biologija. Vsak živi organizem se rodi, živi neko obdobje in umre. 

Prav takšen model je značilen tudi za kulture in civilizacije, ki jih z morfologijo svetovne 

zgodovine opisuje Oswald Spengler,120 ki izhaja iz osnovne teze, da so kulture in civilizacije 

živi organizmi, in sicer v prav takšnem smislu kot rastline, živali ali ljudje. Vsaka kultura ima 

svoj začetek, potek in konec. Vsaka kultura vzklije, se razraste, zacveti, dozori in kot civilizacija 

propade; ima svojo dušo, ki se izraža v umetnostnih, političnih, ekonomskih, znanstvenih in 

religioznih oblikah. Spengler izpostavi osem višjih organizmov, med katerimi našteje 

babilonsko kulturo, staro egipčansko in klasično oziroma grško-rimsko kulturo, ki so cvetele 

pred tisočletji. Nadalje so se zvrstile indijska, kitajska in arabsko-perzijska, ki so odcvetele pred 

mnogimi stoletji. Kot sedmo prepozna kulturo v Mehiki in Gvatemali, ki jo je nenadoma 

odpravila španska invazija. Nazadnje kot osmo izpostavi še ne zaključeno – torej še ne propadlo 

– zahodno civilizacijo.121 

 

Čeprav se kulturni organizmi razlikujejo po značaju, sposobnostih in nadarjenosti, vendarle za 

vse velja enak potek: vsaka kultura kot kulturni organizem gre skozi štiri faze, katerih trajanje 

se ne razlikuje precej od enega do drugega organizma.122 V principu se življenje kulture kot 

organizma začne v obdobju pomladi, za katerega je značilna močna religiozna vera, ki se 

postopoma umika naraščajoči razumskosti in materializmu. Ta vzgiba porajata dobo izjemne 

ustvarjalnosti, ki jo Spengler imenuje poletje. V Evropi je denimo to pomenilo nova dognanja 

v matematiki, do katerih sta skorajda simultano prišla Newton in Leibniz, obenem pa je to bilo 

obdobje slikanja z oljnimi barvami in razcveta baročne glasbe, povsem drugačne od vsake 

poprejšnje.123 V obdobju jeseni pa materializem in čista racionalna miselnost povsem 

nadvladata življenje. Kreativnost zaradi kreativnosti (umetnost, filozofija, radovedne 

naravoslovne znanosti) se umakne in da prednost kreativnosti kot preračunljivosti. Preračunljivi 

um izpodrine etiko odgovornosti, jo zrelativizira, naredi fleksibilno in zvede na točko, kjer ne 

šteje več kot (bistveni) konstitutivni element ethosa kulture. Tukaj kulturni organizem preide v 

civilizacijo, kar Spengler imenuje obdobje zime. Razpad skupnega etičnega jedra vodi v 

                                                 
120 Spengler, 2009. 
121 Prav tam, str. 85-100. 
122 Prav tam. 
123 McNaughton, David. 2012. “Spengler's Philosophy and Its Implication that Europe has “Lost Its Way”.” 

Comparative Civilization 67 (jesen), str. 8. 



71 

 

napetosti med narodi, družbenimi skupinami in političnimi frakcijami, med nazori, interesi in 

ideologijami. Skozi boj uspe najodločnejši entiteti – pogosto periferni – absorbirati vse ostale; 

ne uniči jih, le posili jih s premočjo avtoritarnega imperija. V obdobju imperija se ljudje zavedo 

meja čistega razumskega motrenja, čemur sledi vrnitev k religiji, ki sicer temelji na tisti iz 

zgodnejših stoletij, a je prakticirana drugače, v skladu z novim, naprednim načinom življenja. 

Gre za to, kar je Spengler »prerokoval kot zadnje dejanje vsake kulture: stanje, v katerem je 

nemogoče določiti, ali so posamezniki marljivi ali dekadentni (a marljivi z ozirom na kaj in 

dekadentni v odnosu do česa?).«124  

 

Skratka, napredek se zdi neizbežen, saj je kot dinamika svetovne zgodovine vsebovan v sami 

strukturi vsake kulture ali civilizacije. Morfologija razkriva tudi rast ekonomske razvitosti, 

umetniške in intelektualne pestrosti oziroma kompleksnosti, inženirske in znanstvene 

iznajdljivosti, spoznavne moči in vednosti o svetu. Sokratska zaprisega samospoznanju tako 

leži v samem jedru napredka kot navzočega elementa vsake kulture. Lahko jo seveda tolmačimo 

tudi heglovsko, a bistvena razlika je v zaključku, kjer si nasproti stojita popolna nevednost, kot 

edino trdno in resnično spoznanje, oziroma aporija, in absolutna vednost, popolno 

samozavedanje duha. Oba ekstrema – totalna nevednost in totalno spoznanje – ponujata svoje 

razloge, ki bi lahko vzbudili določeno mero naklonjenosti (v bistvu seveda zahtevata popolno 

predanost); pri prvem je ključna in zadovoljujoča že sama pot, pri drugem pa cilj, ki presega 

vse poprejšnje, tako po moči kot veljavi.  

 

A Spengler tukaj ohrani perspektivo, ki se naslanja na veliko bolj realne temelje. Izhajajoč iz 

dejanske svetovne zgodovine razbere morfološko sliko ali vzorec, ki se je večkrat izkazal kot 

točen in zanesljiv. Metoda je povsem empirična in statistična: s historiografskim raziskovalnim 

delom je ugotovil potek velikih kultur človeštva, ga razvrstil v pregledno tabelo125 in 

komparativno povezal določene motive in vtise, ki so si (morfološko ali formalno) na las 

podobni od ene do druge kulture. Povsem običajna argumentacija, ki izhaja iz enostavnih 

premis, (1) da so vse kulture skozi preteklo svetovno zgodovino doživele svoj začetek, potek in 

konec in (2) da je zahodna kultura ena izmed kultur svetovne zgodovine, ne more skleniti 

drugače, kot z ugotovitvijo, da bo tudi zahodna kultura propadla oziroma doživela svoj konec. 

 

                                                 
124 Sloterdijk, 2013a, str. 154. 
125 Spengler, 2009, str. 85-100. 
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To je jasna in empirično podkrepljena argumentacija, ki odločno zanika možnost obstoja ali 

poteka zgodovine kot poltraka. Nemogoče je, da bi zahodna kultura vzniknila, denimo, v stari 

Grčiji ali Rimu, prešla razna obdobja in se nikoli zaključila. Skratka, ideja zgodovine človeka, 

ki bo živel v neskončnost, je skladno s to Spenglerjevo tezo, ki je v svoji zasnovi heglovska, 

nesmiselna. Temu seveda ne pritrjuje le Spengler, ki nikakor ne more biti edini relevantni vir 

zgornjega sklepanja, saj je sam v svojih delih zagrešil kar nekaj napak – omembe vredne so tudi 

tiste iz besedila Človek in tehnika126 – ampak je treba prisluhniti tudi sodobnim avtorjem, ki 

razpravljajo o biotehnologiji in genskem inženiringu; že sama razprava namreč implicira 

pričakovanje človekovega zatona. 

 

A kje je vir, pri katerem se napaja ideja napredka, tako močno zakoreninjena v ideološki banki 

zahodnega ethosa? Permanentno gibanje, stalna dinamika gibanja-h-gibanju, torej gibanja 

zaradi gibanja, ne dopušča premisleka o njegovi upravičenosti. Napredek odraža voljo do moči, 

ta pa zahteva konstantno rast, saj volja zahteva vse več volje, moč pa kaj kmalu postane 

prešibka, če se tudi sama ne krepi. Nekakšna vzporednica se jasno kaže v pojavu, ki ga je 

porodilo 20. stoletje (kljub temu, da zgodovinske zasnove segajo vse do antične Grčije): 

bodybuilding ali oblikovanje telesa z dvigovanjem uteži odraža prav voljo-do-moči-za-več-

moči. Težko je reči, kdaj je proces bodybuildinga zaključen, kdaj je telo izpolnjeno in popolno, 

prav tako je nemogoče od akterja pričakovati, da bo zadovoljen s svojim dosežkom že na sredi 

poti. A jedro problema napredka je prav v tem: zmeraj je na poti, zmeraj se premika proti 

nečemu, česar ne zna in ne zmore določiti. »Na začetku napredka se je domnevalo, upravičeno 

kot tudi neupravičeno, da gre za 'nravstveno' iniciativo, ki ne more mirovati, preden ni Boljše 

tudi Resnično.«127 Če je vsak korak, s katerim dosežemo za odtenek izraziteje izoblikovane 

mišice ali s katerim smo za delček odstotne točke povišali bruto družbeni proizvod, korak, ki 

potrdi in upraviči našo pot, je to vendarle zgolj korak zaradi naslednjega koraka; sprehajalec pa 

brezciljno tava naprej, dokler mu moči ne pojenjajo ali ga enostavno ne povozi avto. 

 

Dosedanji veliki kulturni organizmi so doživeli različne zaključke: od pojemajočih moči, ki so 

jih ranljive izpostavile neslutenim ambicijam perifernih sil, do katastrofičnih propadov, ki jih 

nihče ni mogel predvideti. Kaj čaka človeka tretjega tisočletja? Po Spenglerjevi morfološki 

                                                 
126 Že navedeno delo v slovenskem prevodu Spengler, 2013. 
127 Sloterdijk, 2000a, str. 29. 
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teoriji se že zelo nevarno bliža svojemu koncu, slišati je celo bilo, da se je konec že dogodil.128 

A smo ga očitno zamudili oziroma si izmislili nove začetke. Še zlasti pa se proti koncu 

zgodovine človek bori z nenehno rastjo, ki skladno z napredkom na eni strani veča 

povpraševanje, na drugi pa širi ponudbo, saj se je vse, kar je, torej vse relacije, zvedlo na en 

sam račun, ki kot konstanto ohranja rast. »Kjer je buržoazija prišla na oblast, je razdejala vsa 

fevdalna, patriarhalna, idilična razmerja. Pestre fevdalne vezi, ki so človeka vezale na 

njegovega naravnega predstojnika, je neusmiljeno raztrgala in ni pustila med človekom in 

človekom več druge vezi kot goli interes, kot brezčutno 'plačilo v gotovini'. Sveto grozo 

pobožne zanesenosti, viteškega navdušenja, filistrske otožnosti je utopila v ledeni vodi 

egoističnega računa.«129  

 

Racionalizacija (ali ekonomizacija) odnosov in razmerij terja zasledovanje rasti prav vsakega 

izmed posameznikov globalne družbe, ki se oprijema potez in ukrepov na las podobnih tistim, 

na katere prisega izvorna zahodna kultura. Marksistična govorica o dveh antagonističnih 

razredih, heglovska razdelitev na gospodarja in hlapca ali sodobni diskurz o razkoraku med 

super bogatimi in strahotno revnimi so večplasten prikaz enega ethosa, ene ideologije. 

Racionalizacija in ekonomizacija (ali ekonomizem) ne prizadevata le proletarca, hlapca ali 

reveža, prav toliko zadevata in prizadevata tudi kapitalista, gospodarja ali bogatega. Slepo bi 

bilo ne opaziti, da je drugemu, ki v usnjenem fotelju strmi v grafe in tabele, udobneje prenašati 

pritisk ideološke vpetosti v sistem racionaliziranih relacij, kot prvemu, ki – vsaj v večjem delu 

sveta severno od ekvatorja – prav to počne na običajnem pisarniškem stolu. Bistveno pa 

vendarle ostaja, da iz strukture sodobnega ethosa težko izvzamemo kogarkoli; reifikacija 

družbenih odnosov se ne meni za status niti za obseg premoženja niti za razred.  

 

Tisti zgoraj in tisti spodaj so le dve strani enega kovanca (ali bankovca); niti ti pomembno, 

katere valute, bistven je denar sam, ki manifestira racionalizacijo oziroma ekonomski račun. 

»Denar odraža in podpira abstraktni, neosebni, objektivni in kvantitativni način mišljenja, se 

pravi, način mišljenja moderne znanosti – in kaj bi lahko bilo bolj racionalno kot to?«130 Kaj bi 

lahko bolje prispevalo k rasti, k napredku? Kaj lahko napaja rast moči bolje kot moč 

racionalizacije sama? Čas je denar. K temu racionalizacija ponuja jasen in odločen odgovor, 

                                                 
128 Najslavnejša med sodobnimi tezami je predstavljena v Fukuyama, Francis. 1990. „Konec zgodovine?“ Nova 

revija 9 (101/102): 1275-1289. 
129 Marx, Karl, in Friedrich Engels. 1976. Izbrana dela: v petih zvezkih (2. zv). Ljubljana: Cankarjeva založba, str. 

591. 
130 Brown, Norman. 1959. Life against Death. Connecticut: Wesleyan University Press, str. 251. 
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saj globalizacija ekonomske računice zahteva in omogoča kompresijo prostora in časa.131 Vse 

relacije morajo po svoji moči zrasti do takšne višine, da izničijo relacijo samo; moč kompresije 

namreč posledično vzpostavlja povsem zapolnjen točkasti prostor absolutnega globaliziranega 

trga. 

 

 

Mobilizacija h kompresiji prostora in časa 

 

Permanentna dinamika za permanentno rast. Permanentna mobilizacija za permanentni 

napredek. Permanentna kinetika za permanentno globalizacijo, nato pa coincidentia 

oppositorum – sovpad nasprotij, ki obljublja nesmrtnost. Bivanje v večnost, bit-ki-ubeži-smrti 

ali bit, ki beži pred smrtjo. Tukaj odzvanja permanentna kinetika, ki je kot gonilo vtisnjena, 

bolje rečeno instalirana v samo jedro ethosa novega človeka. »Projekt moderne temelji torej – 

to še ni bilo izrečeno ostro – v kinetični utopiji: celotno gibanje sveta naj bi bila izvedba njenega 

zasnutka.«132  

 

V tej Sloterdijkovi formulaciji je vsebovano prav vse, kar smo doslej skušali razviti in prikazati. 

Utopično in slepo – netematizirano – prepričanje, da je človek tukaj zato, da ostane in seveda 

vzame vse vajeti v svoje roke, se lahko napaja le s kinetično nestrpnostjo in stremljenjem po 

napredovanju v času. Permanentna mobilizacija sili naprej, a nihče ne ve kam niti k čemu. 

Morda je jasen odgovor na vprašanje: čemu? Za nesmrtnost, kar je izjemna motivacija, ki jo 

modus biti-k-smrti še kako dobro razume. Tesnoba podžiga bit in jo sili k mobilizaciji; tesnoba 

biti-k-smrti je motor modernega človeka, ki mu nalaga permanentni kinetični zanos. 

Narcisoidno prepričanje o lastni pomembnosti in pomenu za vse, kar je – za svet, naravo, ves 

živež –, pa je gorivo, ki sodi med obnovljive vire energije, saj se napaja iz sebe in samo sebe 

obnavlja. Narcisoidnost je edina trajna surovina; vgravirana je namreč v sam ideološki kod 

sodobnega človeka (bodisi genski, historični ali družbeni), kjer osmišlja nenehno mobilizacijo 

oziroma idejo kinetične utopije.  

 

Osmišljanje utopije je seveda delo splošnega (nezavedno delujočega) ideološkega aparata, ki 

ga enostavno lahko imenujemo ethos, njegove psihološke in družbene implikacije ter aplikacije 

pa etika (ali morala), ki se v različnih okoljih manifestira različno, a vendar – kot trdi centralna 

                                                 
131 Navsezadnje je tudi kompresija prostora bistveno kompresija časovnih relacij. 
132 Sloterdijk, 2000a, str. 20. 
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teza doktorske disertacije – ohranja skupno temeljno jedro. »Česar nihče ni želel prav vedeti, 

postaja vedno bolj evidentno. Kar kot uvid nikomur ni dobrodošlo, se premisleku vsiljuje z 

neprijetno ostrino. Enkrat izrečena prikliče izdana skrivnost tudi vprašanje, zakaj to vsesplošno 

znano že zdavnaj ni naletelo na splošno upoštevanje. Nekaj urbanistov in oficirjev, željnih 

špekulacije, je to najprej vedelo, dvomljivi filozofi, ki niso zaupali moderni, so se zavzeli za 

stvar, shizofreniki na teoretični sceni velemest so se jim pustili omamiti, nekaj mondenih 

feljtonov se je lotilo teme, kmalu jih bo veliko, ki bodo dejali, da so to vedeli že od zmeraj. Kaj 

že? No, to trivialno dejstvo, da je kinetika etika moderne.«133 

 

Premik, prerazporeditev, vožnja, prenos, kroženje, rast in napredek odražajo vsakdanji diskurz 

medijev in politike, posledično pa tudi sodobnega človeka na drugi strani, torej državljana 

oziroma naslovnika. Kroženje kapitala ali denarja je osnova liberalne ekonomije, 

prerazporeditev premoženja je mehanizem davčne politike oziroma sistema socialne države, ki 

skuša uveljavljati finančne korektive za izboljšanje ekonomskega in socialnega statusa tistih, ki 

so neuspešni pri izkoriščanju priložnosti, ki jih prosti trg nudi. Premik in prenos – v kakršnikoli 

obliki že – ohranjata sam kapital v gibanju, ki stremi k rasti in napredku. Vožnja pa je nekaj 

povsem vsakdanjega; vožnja z avtomobilom, vlakom, kolesom, avtobusom, prevoz tovora, 

surovin, izdelkov, ljudi, ladijski in letalski prevoz itd. Banalnost in vseprisotnost vožnje, ki jo 

lahko strnemo v pojmu avto-mobilizacije, je odraz kinetične etike, ki tvori sistemski ustroj 

ethosa sodobnega človeka. Človek več ni odvisen od reke, ki določen material splavi po strugi 

navzdol ali ga celo samovoljno naplavi. Ni več odvisen od mobilizacijskih pogojev narave, ne 

zanimata ga smer toka, moč vetra ali dejstvo plimovanja. Človek je sposoben in usposobljen 

mobilizirati samega sebe, s čimer si je zagotovil osnovni pogoj – ob samem verjetju v resničnost 

kinetične utopije –, s katerim lahko premaguje, nazadnje pa tudi premaga prostorske in časovne 

bariere.  

 

»Vsaj enega od svojih utopičnih ciljev je moderna uresničila, in sicer cilj popolne 

avtomobilizacije, stanje, v katerem se vsakdo, ki je polnoleten, za volanom samega sebe 

gibajočega stroja sam giblje. Ker si v moderni sebstva brez njegovega gibanja sploh ne moremo 

zamišljati, spadata Jaz in njegov avtomobil metafizično skupaj kot duh in telo iste gibalne enote. 

Avto je tehnični dvojnik principielno aktivnega transcendentalnega subjekta.«134 

 

                                                 
133 Prav tam, str. 28. 
134 Prav tam, str. 36. 
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Avtomobil kot tehnološki produkt in rezultat izjemnega inženiringa, še prej pa ideje genialnega 

vizionarstva, ima svojo substanco v sami tehniki, ki je zvezana s človekom, od kar je človek. 

Prva osnovna orodja oziroma pripomočki – denimo palica, ploščati kamen kot delovna površina 

ali terilni kamen – so odraz potreb in stremljenj človeka. Že predzgodovinski človek je kazal 

jasne znake svoje moči imaginacije, s pomočjo katere je postal vodilna vrsta na planetu. Roka 

je hitro postala eno s svojim pripomočkom; nekateri od teh so imeli namen in moč orožja, drugi 

so bili uporabni kot orodje. A v vsakem primeru je šlo za podaljšek roke, podaljšek človeka in 

to do te mere, da je – rečeno s Heideggerjem – kladivo postalo del človeka.135 A noben 

pripomoček ni toliko prispeval k ohranjanju in opolnomočenju kinetične utopije kot avtomobil; 

ta je zrasel v eno z njegovim uporabnikom, z voznikom, ki sebe giblje hitreje in odločneje kot 

kadarkoli poprej. 

 

Avtomobilu s tem pripisujemo posebni metafizični, morda celo transcendentni status, saj je v 

samem predmetu neposredno materializirana ideja kinetične utopije; ko pa v zadnji tretjini 20. 

stoletja postane imperativ, na katerega prisega vsaka polnoletna oseba, s tem pridobi še status 

artefakta kinetične etike. »Zato je avto najbolj sveto v moderni, je kultna sredina kinetične 

svetovne religije, kotaleči se zakrament, ki nam omogoča udeleženost pri nečem, kar je hitrejše 

od nas samih. Kdor vozi avto, se približuje numinoznemu, čuti, kako se njegov majhni Jaz 

razširi v višje Sebstvo, ki nam za domovino daje ves svet hitrih cest in nas ozavešča, da smo 

vpoklicani k nečemu boljšemu, kot pa k napol živalskemu življenju pešcev.«136 

 

Avto-mobilizacija nakazuje zgoraj eksplicirano hlepenje po prehodu od biološkega k 

političnemu. Mobilizacija-za-namen je odraz spolitiziranega človeka, ki si sebe več ne zna 

predstavljati na dveh nogah. Čeprav koraka skladno z napredkom, to niso običajni, človeški (ali 

živalski) koraki pokončne opice, marveč nekaj povsem tehničnega, povsem političnega. Mnoge 

druge živali so v skorajda stalnem premikanju, a tega biološkega dejstva ne smemo zamenjevati 

s povsem nenaravnim načinom dinamike oziroma (avto)mobilizacije, na katero prisega človek, 

pa čeprav je pri obojih temeljni motiv ohranitev življenja in vrste oziroma posledica 

preživitvenega gona. In prav tukaj trčimo ob temeljno težavo. Človek zanika svojo biološko in 

naravno jedro, ki deluje na pogon primordialne želje po ohranitvi oziroma nesmrtnosti. Človek 

si ne prizna, da je kljub vsej svoji tehniki, tehnologiji in politiki kot sistemu še zmeraj v temelju 

biološko bitje.  

                                                 
135 O tej ideji glej Heidegger, 1997, str. 102-109. 
136 Sloterdijk, 2000a, str. 37. 
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Posthumanizem si tukaj prizadeva vzpostaviti distanco: če je človeka kot družbeno bitje 

vendarle nekaj (vsaj njegova anatomija, fiziologija in krdelna logika) povezovalo z biologijo, 

se posthumanizem tretjega tisočletja skuša na vse pretege odvezati iz tega primeža. Pozaba 

svoje biološke podstati človeku humanizma v vseh stoletjih od renesanse do tako imenovanega 

konca zgodovine ni uspela, zato se je v konstelacijo svetovne postzgodovine odločil poseči 

posthumanizem in s kontroverznimi ter radikalnimi vpadi v renesančno-razsvetljensko podobo 

človeka pričel nove velike pripovedi.  

 

S popolno avto-mobilizacijo so se izpolnile sanje moderne, kjer se je človek – ta po dveh hodeča 

opica – dotaknil svetega gibala samega. Za trenutek, ki je trajal kakšnih dvajset let, lahko bi 

trdili, da skoraj pol stoletja, je jahal na valovih permanentne kinetike, v katero ni podvomil niti 

je ni raziskal, saj se je zdelo, da deluje kot prvi pravi perpetuum mobile. A temu je sledila 

streznitev v obliki zastojev, saj »povsod tam, kjer sproženo samogibanje povzroča zastoje ali 

razburjenje, nastajajo začetki izkušenj, iz katerih moderni aktiv prehaja v postmoderni 

pasiv.«137 Kaj je torej na tej točki lahko storil človek drugega, kot se prepustil novemu velikemu 

projektu posthumanizma?  

 

Bolje to, kot zapad postmoderni, ki še danes – po toliko natisnjenih knjigah in izrečenih besedah 

– ni pojasnjena. Sama sebe opravičuje prav s tem: postmoderna je zato, ker se ne zna določiti, 

ne zmore se definirati oziroma ujeti svoje identitete, saj nič več ni Resnično, vse velike 

pripovedi so se izpele, resnica pa je postala blago. Resnica je s tem, kot tudi bit, razčarana in 

odvezana metafizike. Ponovno opozorimo, da tukaj vidi svojo možnost posthumanizem, saj se 

»ne glede na izobrazbeno raven v potnikih v avtomobilih porodi slutnja, da tako ne more iti več 

dolgo naprej.«138 Resnica namreč temelji v ethosu. Mar smo izgubili ethos? Je nekaj tako 

banalnega, a groznega obenem, kot so zastoji, naznanilo veliko sporočilo konca drugega 

tisočletja, ki pravi: zgodovine, s tem pa metafizike (in z njo etike) je konec. Na tem mestu se 

trudimo prikazati prav nasprotno. Ethos, z njim pa metafizika (in od te zmeraj odvisna etika), 

ostajajo, dokler bo obstajal človek vpet v sistem kot strukturo relacij. Četudi gre za 

posthumanega in postmetafizičnega, navsezadnje lahko tudi postmodernega človeka, je to 

vendarle človek, ki ethosu kot ideološki substanci oziroma (makro)kulturnemu idu ne more uiti. 

 

                                                 
137 Prav tam, str. 41. 
138 Prav tam, str. 37. 
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In kaj je ethos človeka posthumanizma? Napredek, rast, kompresija, nesmrtnost. Nič novega, 

le utemeljeno z drugačnimi prijemi; motiv pa ostaja enak. »Šele danes smo tudi v filozofskem 

smislu prisiljeni opaziti, da sta Marx in Nietzsche povedala isto – volja do sebe prilaščajoče 

samoprodukcije in volja do moči (kot pobuda za uveljavljanje interpretacije sveta) sta dve 

alternativni formulaciji za isti kreativni velenapad delujočega duha na 'snov', za isti kinetični 

nihilizem, ki bivajoče dojema kot vir energije in gradbišče in sicer kot nič drugega.«139 Kar 

Sloterdijk označi za kinetični nihilizem, je ethos sodobnosti. Ker noben nihilizem ni sprejet z 

odprtimi rokami – pa čeprav zasleduje človeka vsaj zadnjih tristo let –, posthumanizem ponuja 

rešitev: še več mobilizacije za še večjo kompresijo. Ultimativne sanje globalizacije bodo 

izpolnjene s totalno globaliziranostjo biti, kar lahko imenujemo tudi globalizem. Situacija je 

kritična, kriza je modus operandi, v katerem se sodobni človek znajde in le v tem nelagodnem 

vzdušju mu je lagodno; neznosna lahkost bivanja usmerja pozornost k tesnobnosti biti-k-smrti, 

kar povzroči izjemno mero nelagodja. Ponovno paradoksalna situacija, kjer nasprotja 

sovpadejo, svojo moč pa upravičuje z obljubo nove Resnice, kar je predstopnja ali generalka 

tiste prave kompresije, ki proizvede nesmisel smrti, saj se ta združi z nesmrtnostjo samo. 

Metafizika biti-k-smrti s tem izniči samo sebe. Pa izniči s tem tudi bit? 

 

Zaradi negotovosti in dodatnega nelagodja ob iskanju odgovora na to vprašanje, se je morda 

smiselno ustaviti en korak nazaj, torej pri mobilizaciji oziroma kinetiki sami. »Kdor postavlja 

kinetično vprašanje, ta ne zajame nič manj kot problem, če in kako lahko ta nočni vlak ustavimo 

– ali pa ga vsaj preusmerimo. Vprašanje ni, ali posamezniki iz njega lahko izstopijo (seveda 

lahko, če so posamezniki pravi), ampak ali se moderna celota lahko znebi načina biti, ki je 

ontološko določen s formulo biti-h-gibanju.«140 Sloterdijk skozi študijo politične kinetike v delu 

Evrotaoizem dospe k običajnemu filozofskemu zaključku, skratka v aporijo, kjer »po eni strani 

lahko moderna pričakuje, da bo za njo nastopilo samo še najhujše; po drugi strani pa leži 

najhujše natančno v njeni lastni usmeritvi, ki si jo prepoveduje zapustiti, ker si ne more misliti 

alternative zanjo. Zato se ne more niti preseči niti si ne more zase resnično predstavljati 

prihodnosti. Če ravna še naprej tako kot doslej, producira najhujše; če preneha producirati 

najhujše, potem ne bi bila več to, kar je, temveč nekaj epohalno drugega. Ker pa za sabo 

dobesedno ne vidi 'nič' drugega kot vesoljni potop, ostane moderna obsojena sama nase. S 

svojim neizgovorjenim in nepopravljivim verovanjem vase kot v poslednje obdobje se ustali v 

                                                 
139 Prav tam, str. 60. 
140 Prav tam, str. 63. 
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motni linearni procesualnosti, ki zmore pred sabo videti samo še neskončno odgoditev konca, 

ne pa več možnosti za novum.« 141  

 

In v prav ta isti vzorec je ujet človek. Grajenje novega človeka, ki presega samega sebe, kar je 

projekt posthumanistične antropotehnične vneme (samo-transcendirajoča autopoiesis), je po 

analogiji s Sloterdijkovo tezo o nemožnosti konca ali preseganja moderne neizvedljivo. Človek 

je tako obsojen na samega sebe, s čimer se ponovno vračamo k agregatu ohranitvenega gona 

(narcisoidnosti), le da iz nekolikanj bolj nihilistične perspektive. 

 

 

Zasnove in zablode ekološkega fanatizma  

 

V univerzumu sodobne potrošniške družbe smo soočeni z mnogimi alternativami. Izbira se je 

iz privilegija prelevila v povsem običajno komponento vsakdanjega življenja, obenem pa 

postala problem. Vse, kar ima več dimenzij oziroma vse, kar terja premislek, je problematično. 

Svet je namreč postal »nepregleden«.142 Enoumje tega ne pozna, determiniranost in omejenost 

tudi ne. Vse večja izbira neizbežno s seboj prinaša tudi vse večji problem izbiranja.143 A 

(zahodni) človek ne bi bil vreden svoje slave, če ne bi izumljal novih in zmeraj boljših 

mehanizmov, s katerimi se prebija skozi življenje. Nelagodje ob pestrosti izbire skušajo omiliti 

– in s tem pomagati potrošniku – kulturne predispozicije, ideološki aparati in propagandni ter 

promocijski materiali. Kljub množičnosti izbire, ki je na voljo posamezniku, se lahko 

predvideva, kakšna bo naposled njegova izbira. 

 

Prastara igra, ki jo spretno narekuje ideološko ozadje, izvršuje pa politično-propagandni aparat, 

obvladuje samo polje življenja. Življenja v najobičajnejšem smislu; ne kot filozofski, ontološki, 

metafizični, medicinski ali biološki koncept, temveč kot to in tisto, kar je tukaj med nami, kar 

je okoli nas in v kar smo vpeti na prav vsaki točki eksistence. Življenje torej, o katerem poročajo 

mediji, življenja, ki ga vodijo vlade in politiki ter življenje, ki ga preživljamo iz dneva v dan 

naše posvetne prisotnosti. V tem življenju so nam ponujene alternative, med katerimi se trudimo 

izbirati v skladu s pojmovanjem dobrega načina življenja, v katerega verjamemo. Ničesar ne 

                                                 
141 Prav tam, str. 245. 
142 Beck, 2010a, str. 154. 
143 Za analizo (postmodernega) problema izbire glej bržkone najpomembnejše slovensko delo na tem področju 

Salecl, Renata. 2011. Izbira. Ljubljana: Cankarjeva založba. 
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vemo o tem pojmovanju, ničesar dokončnega, zadnjega ali absolutnega – torej resničnega – ne 

moremo o tem trditi, le verjamemo lahko. In verjamemo, ker nam je v verjetje bilo ponujeno. 

 

Ena od izbir, ki se goreče ponuja kot edina smiselna, edina prava in celo kot edina možna izbira 

– navsezadnje se vsaka izbira prodaja kot prav takšna –, je tako imenovana zelena izbira (Go 

Green!). Zelena je barva narave, okolja, zdrave prehrane, zelena je barva ekologije. Ekologija 

je skozi potek razvoja tehnologije 20. stoletja, ki je omogočila skokovit razrast industrije, s tem 

pa izjemno pospešeno naraščanje števila Zemljanov, kar je seveda posledično spodbudilo 

potrošništvo oziroma razširilo sam krog potrošnikov (The Worldwatch Institute poroča, da je 

po nekaterih izračunih na svetu 1,7 milijarde pripadnikov potrošniškega razreda144), 

pridobivala vse večjo pozornost tako medijev kot politike in znanstvene sfere ter je ob prelomu 

tisočletij postala prevladujoči diskurz javnega življenja. Ta ne poteka le na zavedni ravni, 

ampak kot vsak pravi ideološki ali spektakelski diskurz tudi v globinah nezavednega. Ekološki 

diskurz je s svojo spektakelsko močjo uspel omajati trdne temelje evropskega in 

severnoameriškega industrializma ter se naselil v sam kulturni id mnogih regij, zlasti razvitejših 

oziroma bogatejših, denimo v Skandinaviji in zahodnih (protestantskih) državah Evrope. 

 

Bistvena karakteristika spektakelskega diskurza ekologije je njegova moč argumenta, ki se 

zanaša na temeljno premiso: življenje je neodtujljiva pravica; ter njeno moralistično jedro: 

življenje ima intrinzično vrednost. Ti skupaj tvorita fundamentalno ogrodje trajnostne etike. 

 

Vzpon moderne znanosti in razsvetljenskega patosa po napredku – torej goreče faustovske želje 

po večjem, hitrejšem, močnejšem – je človeku racionalne Evrope, ki se je skozi stoletja razselil 

(koloniziral/globaliziral) po vsem svetu, vgraviral narcisoidno idejo lastne neminljivosti. 

Življenje je postalo predmet medicinske prakse, ki s pomočjo tehnologije in tehnike umetno 

podaljšuje življenjsko dobo. Zdravljenje tako ni več praksa pomoči in lajšanja bolečin pri 

procesu umiranja, temveč se je s pomočjo sistemske formacije prelevilo v biotehnološko 

znanost ohranjanja življenja. Zanimivo je, da se evtanazija onemoglih, poškodovanih ali 

preprosto ostarelih domačih živali in hišnih ljubljenčkov smatra kot humano dejanje, medtem 

ko je kljub naporom liberalnejših zagovornikov evtanazija človeških bitij še zmeraj tabu in bolj 

ali manj nesprejemljiva oziroma obravnavana kot umor. Humano dejanje seveda implicira 

človeka, torej humano bitje, ki to dejanje izvršuje po lastnih merilih, sestavni del katerih je tudi 

                                                 
144 Gardner, Gary, Erik Assadourian, in Radhika Sarin. 2013. The State of Consumption Today. Poskus dostopa 

20. 3. 2015. http://www.worldwatch.org/node/3816. 
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specizem: bolj so živali podobne ljudem (fiziološko ali značajsko), torej više na lestvici 

kraljestva živali se nahajajo, več tako imenovane humanosti jim namenjamo. Ko dosežemo vrh, 

ko smo soočeni s človekom kot vrsto, taista humanost odpove. 

 

Zahodni človek razume življenje zelo segmentirano, zlasti svojega pa vrednoti kot neodtujljivo, 

nenadomestljivo in ohranjanja vredno dobrino in pravico; svetost (vsakega) življenja, ki jo 

morda najbolj prepričljivo zagovarja Albert Schweitzer,145 je pogosto razumljena kot svetost 

živetega življenja, ki nima nič skupnega s smrtjo, smrtnost pa je tretirana kot največji sovražnik 

in kruti plenilec življenja samega. Ponovno in s Heideggerjem rečeno je vsako življenje oziroma 

način postajanja vsake tubiti bistveno biti-k-smrti. Iz tega dejstva pa vodita dve poti: pot 

sprijaznjenja in pomiritve ali pot boja za ohranitev. Narobe bi bilo evolucijski preživitveni gon 

razumeti kot narcisoidno in egomansko hrepenenje ali prepričanje o lastni nenadomestljivosti. 

A sodobni diskurz ohranjanja življenjskih pogojev in zdravega načina življenja anticipira prav 

to: inherentno (intrinzično in absolutno) vrednost in odličnost vsakega partikularnega 

človeškega življenja, ki je v vseh parametrih doseglo popolnost in ga je nujno potrebno ter 

vredno ohraniti. 

 

Reprezentativni primer ali kar zastopnik tovrstnega mišljenja oziroma stanja duha tretjega 

tisočletja je ekologija, ki si je polagoma izborila mesto najmočnejšega modusa družbe 

spektakla. Na tem mestu lahko pričnemo govoriti o pojmu, konceptu, terminu in fenomenu 

ekospektakla.146 Ta ima ob temeljni etično-metafizični dve bistveni življenjskosvetni funkciji: 

politično in ekonomsko.  

 

Prva se zelo jasno in odločno manifestira skozi zelene, ekološke in trajnostne politike. Vse več 

vlad zlasti zahodnih držav v svoje programe in pogosto tudi zakone vključuje ukrepe ter reforme 

s tako imenovanim zelenim pečatom. Najbolj goreče so temu naklonjene seveda zelene stranke, 

ki v nekaterih ekonomsko stabilnejših državah dosegajo vse višjo podporo ali so celo 

zmagovalke volitev na vseh ravneh politične organizacije. Ekospektakelski diskurz v medijih 

in izobraževalnih institucijah je povzročil eko-mobilizacijo, ki poteka vzdolž politične akcije 

za zeleni, ekološki, organski in trajnostni razvoj. Zelene ideje imajo vse večjo moč in posegajo 

tudi v programe in politike socialistov, vse pogosteje pa svoje mesto najdejo v idejah liberalcev. 

                                                 
145 Schweitzer, Albert. 1991. „Etika spoštovanja do življenja.“ Nova revija 10 (113/114): 1202-1205. 
146 Za temeljno besedilo tega koncepta glej avtorjev članek: Pirc, Tadej. 2014. „Ekospektakel: poskus razširitve 

teorije spektakla na polje ekološke ideologije.“ Anthropos 46 (3-4): 131-149. 



82 

 

Motivov je seveda mnogo, tudi obseg in način izvajanja zelenih politik se razlikuje od politične 

stranke do stranke, od države do države. Najpogostejši razlog, seveda pridušen, je nabiranje 

volilnih glasov. Zeleno in eko se namreč prodajata; vse kar je eko, je ultimativno dobro, vse kar 

ni eko, je slabo. To je novi moralizem tretjega tisočletja. Kaj takšnega lahko razumejo vse 

stranke političnega spektra. 

 

Pa vendar moramo iz te točke nadaljevati. Zgodovina je bila priča že mnogim ideologijam, 

nazorom in posledičnim vrednostnim sistemom. Če so prejšnja stoletja bila izrazita stoletja bio-

politike, kjer so določene rase postale upravičeno privilegirane in druge z istim razlogom močno 

zapostavljene ter marginalizirane (denimo, 'živalskost in nekultiviranost je značilnost črnske 

rase, kar upravičuje privilegiranost belcev' ali 'Judi so krivi vseh tegob in krize z začetka 20. 

stoletja, kar upravičuje privilegiranost arijske rase'), se vse bolj jasno kaže inklinacija, da bo 

enaindvajseto stoletje izrazito stoletje eko-politike. »Bilo bi premalo, če bi hoteli reči, da 

moderna obljublja, da bo človeško zgodovino odslej ustvarjala sama. V svojem vročem jedru 

ne želi kreirati le zgodovine, temveč tudi naravo. Medtem ko se to hudobno stoletje bliža 

svojemu koncu, se širi slutnja, da je bila zgodovina, ki bi jo bilo treba ustvariti, le izgovor. 

Odločilna tema novega veka je narava, ki jo je potrebno ustvariti.«147 

 

Prvi znaki tega so se že pričeli kazati. Kakorkoli se zdi upravičeno, je jasen pokazatelj eko-

politične segregacije davčna politika (ali napovedi teh) nekaterih držav, ki uzakonjajo višje 

obdavčitve in dajatve za lastnike večjih ali močnejših avtomobilov ter energetsko potratnih 

stanovanjskih zgradb. Prav tako se k temu priključujejo zdravstvene zavarovalne sheme, ki 

uvajajo dodatna plačila ali kazni oziroma le delno kritje stroškov bolnikom, ki so morebiti 

uživalci tobaka, sladkih pijač, nezdrave (hitre) prehrane, alkoholiki in drugi odvisniki ali pa 

ljudje, ki živijo tvegano življenje, v kolikor se ukvarjajo s tako imenovanimi adrenalinskimi ali 

ekstremnimi športi. Bio-politika in eko-politika imata različne temelje in izhodišča, prav tako 

izključujeta, marginalizirata in kaznujeta z drugačnimi prijemi, a nikakor ne moremo 

spregledati dejstva, da se ena skupina ljudi pod pretvezo pravega načina življenja postavlja nad 

drugo skupino ljudi, ki je vse bolj prepričana, da je razmerje, v katerega so ujeti oboji, vendarle 

upravičeno, saj priznavajo normativno vrednost eko-moralizma. Nekaj podobnega o ideološki 

vpetosti, zaslepljenosti in posledični odtujenosti govori tudi historični materializem glede 

                                                 
147 Sloterdijk, 2000a, str. 20-22. 
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kapitalistične ideologije, kar nakazuje na podobno morfološko strukturo ekološkega in 

kapitalističnega spektakla. 

 

Druga, torej ekonomska funkcija ekospektakla, pa se v mnogih točkah zelo naslanja na politično 

eko-mobilizacijo. Zelene politike namreč vse več proračunskih sredstev namenjajo za 

subvencije in investicije v zelene industrije, obenem pa jim odrejajo v nekaterih primerih 

občutno nižje davčne stopnje in dajatve kot ostalim industrijam. Situacija je sicer zelo jasna in 

ni je težko razumeti ali pojasniti. Ekološko ali zeleno ali trajnostno je dobro, zato je vredno 

spodbud in olajšav. Eko-politika tako zahteva eko-ekonomijo, saj je ekospektakel prepredel 

celotne etične sisteme Zahoda oziroma njegov ethos, ki vključuje tudi gospodarsko dejavnost 

in kroženje kapitala.  

 

Ob tem se kot ekonomska funkcija ekospektakla kaže tudi potrošnja ekoloških, bioloških, 

organskih in trajnostnih izdelkov, ki sovpadajo z novim, zelenim ali ekološkim načinom 

življenja. To je tako imenovani lifestyle, ki zahteva varčen in okolju prijazen avtomobil, pasivno 

hišo iz trajnostnih materialov, ekološko oziroma organsko pridelano hrano, oblačila, katerih 

proizvodnja ne zahteva okolju škodljivih kemikalij, rekreacijo oziroma skrb za telo in fizično 

vitalnost ipd. Tukaj lahko potegnemo jasno vzporednico z rimskim spektaklom, saj nas v 

univerzumu sodobne potrošniške družbe vsakič znova na to, v kateri družbeni razred spadamo, 

opominja nedostopnost (ali dostopnost) eko-blaga oglaševanega v medijskem prostoru oziroma 

propagiranega in promoviranega skozi medijski ekospektakel, podobno kot so posameznikovo 

sedišče na tribuni spektakularne predstave ali oblačila zrcalili njegovo mesto in položaj v rimski 

družbi.148 

  

V imenu ekologije, v imenu narave, v imenu prihodnjih generacij sta eko-politika in zelena 

ekonomija dobili orodje z absolutno močjo upravljanja. Ohranitev človeka, skrb za potomce, 

prihodnje generacije, ohranitev vrste; vse zelo biološko, vse zelo prepričljivo. Človek je žival 

in kot takšnega ga žene goli egoistični motiv po preživetju, torej pristni in primarni biološki 

motiv, ki se je tesno prepletel s skorajda povsem političnim oziroma družbenim, torej 

narcisoidnim motivom. Prehod človeka iz sfere biološkega v sfero političnega ne pomeni tudi 

pozabe vsega biološkega. Človek je v prvi in zadnji instanci žival, zver in plenilec.  

                                                 
148 Glej prikaz pomena javnih rimskih spektaklov v Edmondson, John. 2002. „Public spectacles and roman social 

relations.“ V Ludi Romani: Espectáculos en Hispania Romana, uredila T. Nogales Basarrate in A. Castellanos, 

21-43. Madrid: Editorial Cajasur. 
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Človek povsem dosledno upošteva darvinizem. Do določene točke. To je točka paradoksa, kjer 

se kot politično bitje opolnomoči z mislijo, da je nad naravo; da se ji lahko (ponovno) približa 

in jo nadvlada. Skratka, z izrazito političnimi prijemi želi učinkovati na biološko substanco, ki 

obenem omogoča (in določa!) njegov obstoj. Človek paradoksalno želi ohraniti naravo skozi 

totalno obvladovanje in manipulacijo. Kot politično bitje si prizadeva ustaviti ali preoblikovati 

nekatere naravne procese, ki jih narekuje biologija kot predstavnica vsega naravnega: 

kozmologije, teleologije, narave. Vse to pa ne bi bilo mogoče brez ključnega elementa oziroma 

medija, v katerem poteka ideološka interakcija človeka s samim seboj. Ekospektakel je skozi 

tezo ohranitve človeka (kot najboljši možni argument z vsemi potrebnimi prvinami: logično, 

teleološko in etično) spektakel par excellence. Kot spektakel ima absolutno moč nad človekom 

politične sfere, a je v biološki povsem nemočen. 

 

 

Medicinska in biotehnološka imunologija ali mobilizacija transgene kinetike 

 

»Vsaka družba je organizacijski izraz velike želje človeštva, da bi preseglo časovne in 

prostorske omejitve. Cilj je vedno enak. Organiziramo, da bi se ohranili, in želimo se tako dobro 

organizirati, da bi lahko presegli naše začasno bivanje in doživeli vsaj nekaj zemeljske 

nesmrtnosti.«149 

 

V tem kratkem odstavku Jeremy Rifkin povzame bistvo tega poglavja, ki je za svoj predmet 

vzelo napredek in mobilizacijo h kompresiji prostora in časa, kar (post)metafizično seveda 

jasno kaže na izraz želje po nesmrtnosti. Ob že omenjeni medicinski praksi – preventivna, 

urgentna in ambulantna medicina, operativni kirurški posegi, fizioterapevtska rehabilitacija – 

ter s podporo farmakologije in njenih izdelkov (za lajšanje bolečin, uravnavanje in ohranjanje 

ravnovesij vitalnih tekočin in krvnih celic, anestezijo, preventivo (skladno s prejšnjim 

poglavjem o ekospektakelski paranoji pred smrtjo so prav ti izdelki ključni), krepitev 

imunskega sistema in zagotavljanje harmoničnih ravnovesij telesu potrebnih mineralov, 

vitaminov, encimov itd.), je povsem novo poglavje knjige življenja s podnaslovom Na poti k 

nesmrtnosti odprla in pričela pisati biotehnološka revolucija.  

 

                                                 
149 Rifkin, Jeremy. 2001. Stoletje biotehnologije. Ljubljana: Založba Krtina, str. 256. 
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»V nekaj več kot eni generaciji se bosta naši definiciji življenja in smisla obstoja verjetno 

spremenili v temelju. Dolgo veljavne predstave o naravi, tudi o naši lastni, bomo morali 

temeljito pretresti. Opustili bomo nekatere starodavne navade, povezane s spolnostjo, 

reprodukcijo, rojstvom in starševstvom. Prevrednotiti bomo morali zamisli o enakosti in 

demokraciji pa tudi našo predstavo o pomenu takšnih izrazov, kot sta 'svobodna volja' in 

'napredek'. Naše občutenje tako nas samih kot družbe se bo verjetno spremenilo, kot se je 

spremenilo, ko je pred več kot sedmimi stoletji po srednjeveški Evropi zavel duh zgodnje 

renesanse.«150 

 

Z nekoliko cinične perspektive je biotehnološka revolucija, ki je svoj zagon dobila z odkritjem 

dvojne spirale DNK (vlogo in pomen deoksiribonukleinske kisline sta leta 1953 odkrila in 

pojasnila James Watson ter Francis Crick), prav iste vrste revolucionarni pripetljaj kot vse 

prejšnje, ki so bile – iz formalnega vidika – sicer bolj politične ali družbene narave. 

Biotehnologija (genski oziroma biotehnološki inženiring) ni stopila na novo pot niti ni človeka 

speljala iz njegove tirnice napredka. Biotehnologija je z novimi možnostmi, ki jih ponuja genski 

inženiring, postala še eno orodje človeka enaindvajsetega stoletja, ki opremljen s pripomočki 

in znanjem za modifikacijo ter strukturalno permutacijo genoma še bolj samozavestno stopa 

naproti tisočletnemu idealu nesmrtnosti. 

 

Pa vendar je tudi ta manifestacija tehnološkega in informacijskega napredka veliko bolj 

subtilna, kot bi se skozi oči in besede pesimističnega skeptika lahko zdelo. Prvi motiv, ki ga 

izpostavljajo zagovorniki biotehnološke ideologije, je običajno ekonomski: Zemlja je dom vse 

večjemu številu ljudi, od katerih precej velik delež zastopa tako imenovani potrošniški razred. 

Ekonomski motiv biotehnološkega poseganja v genske strukture rastlin in živali deluje zelo 

moralno in smotrno, morda celo mesijansko. Kdo si upa zastopati stališče proti temu, da 

nahranimo čim večje število lačnih otrok? Nihče. Kdo se je že kdaj vprašal po smiselnosti 

tovrstnega argumenta? Redki. Zato ključni besedi nove revolucije genskega inženirstva ostajata 

učinkovitost in hitrost. »Uveljavilo se je prepričanje, da naravne sheme proizvodnje in 

obnavljanja naraščajoči človeški populaciji ne zmorejo zagotoviti boljšega standarda. Da bi 

nadomestili počasnost narave, moramo najti nove načine ustvarjanja genskih matric mikrobov, 

rastlin in živali z inženirstvom, saj bi le tako lahko pospešili preoblikovanje teh bitij v koristne 

gospodarske izdelke.«151  

                                                 
150 Prav tam, str. 15. 
151 Prav tam, str. 27. 
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Rifkin se v svojem izjemno vplivnem in branem delu iz preloma tisočletij Stoletje 

biotehnologije (1998) loteva pojava biotehnološkega inženiringa zlasti iz vidika, ki osvetljuje 

ekonomske težnje kapitalskih centrov moči oziroma globalnih farmacevtskih in biotehnoloških 

gigantov. V temelju sicer priznava določene prednosti, ki jih spreminjanje genoma rastlinskih 

in živalskih vrst lahko prinese za učinkovitejšo produkcijo hrane, a vendarle napade podjetnost 

korporacij, ki s tovrstno dejavnostjo kujejo izjemne dobičke. Že res, a prav tolikšne ali še večje 

dobičke prinašajo tudi konvencionalna farmakologija, podporna medicinska industrija in sama 

medicinska praksa, vojaška industrija, zemeljski plin, nafta in naftni derivati, proizvodnja 

električne energije, ostali petrokemični resursi itn.  

 

A med temi industrijami ali podjetnimi dejavnostmi na trgu obstaja ločnica, ki bi jo lahko 

postavili med pasivnim in aktivnim poseganjem v življenje, natančneje rečeno živo bit. 

Vsakršni proizvod, ki ga ustvari človek – bodisi načrpana ali izkopana surovina, polizdelek ali 

končni izdelek –, ima bolj ali manj neposreden vpliv na samo življenje, če tega mislimo kot 

naravo ujeto v biti, a le bioinženirska praksa aktivno posega v samo naravo življenja. Vsaj 

takšno je Rifkinovo mnenje, ki se na nek način klišejsko (tudi on zapada ekospektalu) postavi 

v bran nemočnim, katerih genom se spreminja glede na potrebe trga in povpraševanja. »Pojmi 

koristnosti, učinkovitosti, donosnosti in celo bolj nejasen pojem 'napredka' so brez dvoma 

prežeti z vrednotami sodobne razsvetljenske tradicije, vendar ti pojmi niso nič manj subjektivni 

kot moralne in etične zahteve za obrambo ter ohranjanje prirojene vrednosti in pravic naših 

bližnjih bitij.«152  

 

Rifkin se sicer velikokrat približa temeljnemu motivu, ki poganja tehnologijo prihodnosti, a ga 

nikoli povsem ne ujame, saj ostane ujet v velike prevzeme in združitve mednarodnih korporacij, 

investicije in vložke, ki jih te namenjajo za raziskave ipd. Bistvu se najbolj približa z izjemno 

lucidno analogijo, kjer prikaže, da se z biotehnologijo vzpostavlja nova alkimija. Včasih 

prizadevanje laboratorijskih znanstvenikov, ki jih od začetka 18. stoletja – vsaj v Evropi – več 

nihče ne jemlje resno, se danes vse bolj kaže v prizadevanju laboratorijskih znanstvenikov, ki 

jih prav vsi jemljemo še kako resno. Nekoč alkimija: odkrivanje življenjskega eliksirja, 

absolutne modrosti in kakršnegakoli napoja ali sredstva, ki bi zagotovil nesmrtnost; danes pa 

algenija: odkrivanje življenja samega, absolutne moči obvladovanja in vsakršne tehnologije ali 

posega, ki bi zagotovil nesmrtnost.  

                                                 
152 Prav tam, str. 130. 
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»Danes je vse nared za rojstvo nove vrste zavesti – takšne, ki bo odslikavala težnje in cilje 

biotehnologije. V stoletju biotehnologije bo imela vlogo novega filozofskega okvira in 

mogočne prispodobe 'algenija' … Zlato je bilo zaradi svoje navidezne trajnosti simbol 

nesmrtnosti in popolnosti. … Alkimisti so bili tako prepričani, da je tisto, kar so počeli v 

laboratoriju, sestavni del naravnega procesa, da so začeli verjeti, da 'zlato', ki so ga ustvarili, ni 

posnetek zlata, ampak višja oblika zlata, odslikava popolnega stanja, h kateremu bi naj težilo 

vse naravno zlato.«153 

 

Če smo zgoraj aktualno stoletje imenovali stoletje eko-politike, bo obenem to stoletje prav 

gotovo zaznamovano tudi z biotehnologijo, kjer se povsem strinjamo z Rifkinovo naslovno 

tezo. Natančneje, to bo stoletje zelo prefinjenih in subtilnih, bolje rečeno globinskih prijemov, 

s katerimi bo človek preoblikoval naravo in tudi to, kar pojmujemo kot naravno. Slednje je še 

zlasti obremenjeno z raznimi ideološkimi predpostavkami in iz teh izhajajočimi moralnimi 

sodbami. Kaj je to narava? Kakšne pogoje izpolnjuje subjekt ali objekt, da ga lahko opredelimo 

kot naravnega?  

 

Če vprašanje apliciramo na temo tega poglavja, se zdi, da človek ne počne nič drugega, kot le 

sledi svojim biološkim, kar pomeni naravnim smotrom. V prvi vrsti to seveda pomeni 

samoohranitev, ki smo jo za namene poudarka metafizike temeljnega gona živih bitij imenovali 

težnja po nesmrtnosti. Biotehnološka vednost omogoča preoblikovanje narave in naravnega, 

omogoča preoblikovanje človeka. Je to še zmeraj isti človek – humani človek? Lahko bi rekli, 

da vendarle obstaja ločnica med samoohranitvenim gonom in željo po nesmrtnosti; tudi na tej 

točki bi morali spregovoriti o razliki med biološkim in političnim, med organskim in 

neorganskim. Prav zato smo vpeljali pojem posthumanizma, ki kaže na novo konstelacijo v 

kraljestvu živih bitij; novi posthumani človek se je namreč postavil izven ali celo nad to 

kraljestvo, na katerega gleda iz božanske perspektive. To je novi človek, nadčlovek (ali 

vendarle zadnji človek?154), ki ima v rokah niti življenja in bit samo. 

 

»Človeška bitja so ves čas od svojega nastanka naprej spreminjala Zemljo. Vendar pa so do 

zdaj našo sposobnost za ustvarjanje naših lastnih živih stvaritev zmanjševale meje med vrstami. 

Področje, na katerega smo imeli vpliv, je bilo majhno; … Z novimi tehnologijami za spajanje 

                                                 
153 Prav tam, str. 50, 52. 
154 O zadnjem človeku beri na uvodnih straneh v Nietzsche, 1984. 
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genov pa lahko zidove narave podremo in samo notranjost genoma izpostavimo novi obliki 

človeške kolonizacije.«155  

 

Morda je Rifkinova bojazen o kolonizaciji za odtenek preostra oziroma jo izreka skupaj s sodbo, 

ki biotehnologiji ne daje nobene možnosti zagovora, saj domnevno a priori prinaša negativne 

posledice. Večina kritikov in komentatorjev priznava določene kratkoročne učinke poseganja 

v genske strukture živih bitij, ki bi lahko pozitivno vplivali na možnosti zdravljenja raznih 

obolenj ali določena obolenja, sindrome in simptome preprečili, še preden se pojavijo. A 

dolgoročne posledice bodo vse kaj drugega kot pozitivne. Odkritja, ki so omogočila 

spreminjanje genoma živih bitij, nekateri celo primerjajo z odkritjem možnosti cepitve atoma 

za namen izdelave atomske bombe; znanilke prejšnjega stoletja, ki jo lahko razumemo kot jasno 

manifestacijo ethosa dvajsetega stoletja, v katerem je »sodobna znanost s cepitvijo atoma 

dosegla vrhunec, temu odkritju pa je sledilo odkritje dvojne spirale DNK. Prvo odkritje je 

nemudoma vodilo v razvijanje atomske bombe in človeštvo je bilo prvič v zgodovini soočeno 

z možnostjo konca svoje lastne prihodnosti na Zemlji. Zdaj se vse več vojaških opazovalcev 

sprašuje, ali tudi drugega velikega znanstvenega dosežka našega časa ne bodo kmalu uporabili 

na podoben način in s tem že drugič ogrozili obstoja človeške vrste.«156 Na eni strani smo priča 

težnjam po nesmrtnosti, ki jo obljubljajo potenciali nove tehnologije bioinženiringa (denimo z 

obvladovanjem in prečiščevanjem zdravih od poškodovanih genov, torej z izločanjem tistih, ki 

lahko v telesu sprožijo procese, ki vodijo k raznim obolenjem in težavam, naposled pa v smrt), 

medtem ko nam na drugi strani grozi popolno uničenje, apokalipsa, uresničenje eshatološke 

prerokbe ali preprosteje rečeno: konec človeštva.  

 

Težko je soditi o človeku, če ga motrimo iz posthumanistične perspektive. Prav tako je težko 

soditi o posledicah in pomenu biotehnološkega poseganja v (zlasti) človeški genom, če ga 

motrimo iz humanistične perspektive. Problem je možno rešiti z odločno in fundamentalno 

gesto, ki bo jasno opredelila status človeka v tretjem tisočletju. Govoriti o dostojanstvu in 

neizmerni vrednosti vsakega posameznega človeškega bitja ne sodi v ta diskurz. Tovrstni 

tradicionalni moralizmi zastopajo določeno ideološko pozicijo – ki sama vsekakor ni brez 

vrednosti ali pomena – in k razrešitvi problema sodobnega človeka ter njegovega smotra (kar 

lahko beremo tudi kot smisla biti) ne prispevajo kaj prida. Iz ideologije ni mogoče niti možno 

izstopiti – to bi povsem legitimno lahko bila osrednja teza pričujočega dela –, zato se je slepiti 

                                                 
155 Rifkin, 2001, str. 93-94. 
156 Prav tam, str. 122. 
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z iluzijo, da jo bomo presegli, bodisi s husserlovsko epohé bodisi z marksističnim historičnim 

materializmom, potrata časa; tako avtorjevega kot bralčevega. A kar lahko storimo in zavoljo 

znanosti moramo storiti, je razgrnitev in zoperstavljenje ideoloških okvirov, ki bremenijo ume 

mislečih in nemislečih od vzhoda do zahoda, od severa proti jugu. Avtor in njegova biografija 

lahko zastopata povsem drugačno ideološko perspektivo kot bralec s svojo biografijo. Ideološka 

perspektiva zrcali koordinate ethosa, v katere smo bili vrženi, še preden smo pričeli biti. Še 

preden smo zares pričeli, smo bili tetovirani z arhetipi, podobami in miti določenega prostora, 

določenega časa. 

 

Kaj nam je torej storiti na tej točki? Skladno z izrečenim lahko z najiskrenejšimi nameni 

razgrnjeni ideološki perspektivi – humanizem in posthumanizem – zoperstavimo drugo drugi 

in poskusimo razmeti njune temelje, da bi lažje dojeli njune implikacije in aspiracije. Brez 

normativnih vrednotenj in deontičnih sodb. Vse, kar je dobro, ima svojo sistemsko (etično) 

utemeljitev in vse, kar je slabo oziroma zlo, je slabo v relaciji na dobro, s čimer je prav tako 

etično utemeljeno. Etične dileme, ki se pojavljajo na presečiščih etičnih sistemov, niso toliko 

dileme same situacije, ki predstavlja problem, temveč so dileme, ki izhajajo iz dialektike 

zoperstavljenih si vrednostnih sistemov ali, splošneje rečeno ideoloških temeljev oziroma 

tradicionalne etike. Zoperstavljanje dveh pogledov (nazorov) privede do konflikta, konflikt pa 

pomeni razpiranje možnosti za dialog, kjer govor spodbudi odgovor, komunikacijo. Tukaj se 

rodi etika odgovornosti, o kateri bomo spregovorili v zadnjem poglavju, in sicer v njenem 

personalističnem modusu angažirane komunikativnosti.  

 

Idilična podoba konflikta v znanosti, ki skozi dialog privede do novega spoznanja (teza – 

antiteza – sinteza), se le stežka prenese tudi v življenjskosvetne okoliščine religije, politike ali 

ljubezni, saj so te, spet, (pre)obremenjene z ideološkimi predsodki, predstavami in pričakovanji. 

Zato moramo iti daleč stran od vsakdana in se globoko zazreti v metafizično sfero biti, da bi 

lahko razbrali in ujeli vsaj malo resnične resničnosti, torej tiste, o kateri beremo v basnih in 

pripovedkah, v svetih spisih, pri Heglu in Marxu, navsezadnje pa o njej slišimo povsod, kjer se 

politično bori za uzurpacijo metafizičnega; skratka tam, kjer politika izreka vsakokratno resnico 

o pravih vrednotah, pravi morali, pravilni interpretaciji zgodovine in pravilnih željah ter ciljih 

prihodnosti.  

 

Povedano je želelo izpostavi nemožnost dokončne deklaracije resnice, ki ni možna niti v 

primeru biotehnološkega inženiringa. Kar je mogoče, pa presega normativno razpravo o 
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pravilnem in napačnem, saj se obrača k metafizičnim temeljem, na katerih sloni banalizirana 

vsakdanjost eksistencialnega postajanja vsakega izmed nas. Razprava si prizadeva prodreti v 

samo bit človeka tretjega tisočletja, ki se po nekaterih interpretacijah tako zelo razlikuje od 

človeka prejšnjih stoletij, da je skorajda nemogoče razbrati njuno vez, kaj šele trditi, da je to v 

bistvu en človek, ki se razvija. Normativna sodba o tem, kakšen je ta razvoj oziroma ali je razvoj 

prinesel boljšega človeka, naj ostane zamolčana. Jasno pa je, da je razvoj bistveno vpisan v 

kodo napredka in mobilizacije, ki poganja človeka zadnjih tisočletij – sicer v različnih stopnjah 

intenzivnosti –, s čimer so izpolnjene teleološke zahteve metafizike (ali evolucije) živih bitij.  

 

»Ljudje smo udeleženci v procesu evolucije per se. S tem mislim, da je naša, v evoluciji 

pridobljena sposobnost za manipuliranje genomov s selektivno vzrejo in – to je novejše – s 

tehnologijo rekombinirane DNK sestavni del same evolucije in ni, kot so trdili v preteklosti, 

'retuširanje evolucije'. Ne, to je sama evolucija.«157  

 

Ker ne obstaja nič, kar bi bilo zunaj časa in prostora, ker ne obstaja nič, kar ne bi bilo nujno 

povezano s prvim velikim dogodkom, ker ne obstaja nič, kar ne bi bilo povezano z naravo in 

potemtakem ne obstaja nič nenaravnega, je vse, prav vse, kar človek zmore in premore, povsem 

naravno. Le evolucija je tista sila, ki omogoča človeku, da odkriva nove pripomočke, procese, 

orodja, načine in – skladno s tem – potrebe, pričakovanja in želje. Ničesar novega ni mogoče 

izumiti. »Ta novost izvira … iz razkritja znanega na večjih, svetlejših in veliko bolj profiliranih 

površinah in zato ne more biti nikoli inovativna v absolutnem smislu, saj vselej predstavlja tudi 

nadaljevanje kognitivno danega z drugačnimi sredstvi.«158 Vse, kar je, je tukaj že od začetka, 

le odkriti in pritegniti v vsakdanjo eksistenco je bilo treba vse, kar je. »Novo kozmološko 

razmišljanje nas prepričuje, da bioinženirstvo ni nekaj, kar je umetno postavljeno nad naravo, 

ampak nekaj, kar je povzročil nepretrgan evolucijski proces same narave. Pravzaprav je to 

naslednja stopnja v evolucijskem procesu. Vsako upiranje bioinženirstvu bi bilo na koncu 

brezplodno in obsojeno na neuspeh, saj bi nasprotovalo temu, kar je 'naravno'.«159 

 

Zoperstaviti se biotehnologiji je prav toliko nenaravno kot sama ekološka težnja po ohranitvi 

narave skozi njeno obvladovanje, ki jo narekuje ekospektakel. Tukaj se seveda kaže močna 

                                                 
157 Izrečeno v govoru na Maryland University National Health Institute leta 1985: Martin, David. 1985. NIH 

Recombinant DNA Advisory Committee (RAC). Zapisnik srečanja. Bethesda: Maryland University National Health 

Institute. 
158 Sloterdijk, 2013b, str. 20. 
159 Rifkin, 2001, str. 263. 
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prisotnost metafizičnega oziroma teleološkega pojmovanja narave, sveta, človeka in biti, a 

kakšna je alternativa temu? Katera izmed alternativnih možnosti interpretacije smisla biti uspe 

zaobiti svetobolje in nelagodnost ob spoznanju ničevosti življenja, ničevosti same biti?  

  

»Za zdaj v laboratoriju še ni mogoče ustvariti 'uporabnega' novega gena. V tem pogledu 

biotehnologija ostaja industrija, ki je odvisna od surovin. Gensko gradivo lahko sicer 'črpa', ne 

more pa ga ustvariti iz nič.«160 Iz nič ni možno potegniti ničesar. Tudi sama materija ni nastala 

iz nič, saj pred nastankom tega je ni bilo niti niča. Da nekaj je in ni nič – to je vsa ontologika 

niča. Če je vse, kar je, vključno z ničem, vsebovano v tem svetu in tej naravi, kako potem sploh 

karkoli ustvariti? »Znanstveniki lahko pri manipuliranju molekul in celic dosegajo osupljive 

rezultate, popolnoma nesposobni pa so v epruveti znova ustvariti celo najpreprostejšo obliko 

življenja.«161 Pri biotehnologiji (vsaj na tej točki zgodovine njenega razvoja) skratka ne gre za 

stvarjenje novega življenja ali biti, temveč za poseganje v naravne procese in cikle, katerih 

napake skuša odpraviti. Jasno se kaže sled od križanja vrst in cepitev v zgodovini do sodobnega 

(neposrednega) poseganja v genom. 

 

Če se omejimo na človeški genom, si bioinženirska praksa prizadeva odpraviti razna bolezenska 

stanja, preprečiti razvoj sindromov in bolezni, ohraniti človeško telo zdravo in čimbolj vitalno 

tudi v starosti, samo starost pa pomakniti krepko proti koncu stoletja posameznikovega 

življenja. »V Evropi je v začetku osemnajstega stoletja polovica vseh otrok umrla, še preden je 

dosegla starost 15 let. Francoski demograf Jean Fourastie je pokazal, da je bila starost 52 let 

takrat velik dosežek, saj je to uspelo le zelo majhnemu delu populacije.«162 Danes povprečna 

življenjska doba zahodnega človeka šteje okrog osemdeset let in še narašča. Kar lahko trdimo 

z gotovostjo, je to, da je imela biotehnologija bore malo opraviti z izjemnim povišanjem 

pričakovane življenjske dobe; k  temu so odločno prispevali izboljšani življenjski pogoji skozi 

zadnje stoletje, kar pomeni predvsem vzpostavitev komunalnih sanitarnih napeljav, s čimer je 

higiena zadobila povsem nove razsežnosti in možnosti, preoblikovanje gospodarstva iz težke 

industrije v storitvene dejavnosti, zagotovitev vzdržnih delovnih pogojev in – kar je 

najpomembneje – vpeljava sistema javnega zdravstva. Prav zdravniška praksa je tista, katere 

osnovni namen je ohranjanje človeških življenj in zdravljenje za podaljšanje posvetne 

                                                 
160 Prav tam, str. 135. 
161 Raeburn, Paul. 1995. The Last Harvest: The genetic gamble that threatens to destroy American agriculture. 

Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press, str. 235. 
162 Fukuyama, Francis. 2006. Konec človeštva. Posledice revolucije v biotehnologiji. Tržič: Učila, str. 88. 
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eksistence posameznika, kar pa navsezadnje zahteva precejšnjo mero poseganja v človeško telo 

in naravo; še zlasti, če upoštevamo moč farmakoloških izdelkov.  

 

Pa vendar ostaja tradicionalni pogled, ki vrednoti medicino in zdravljenje človeškega telesa ter 

uma kot izključno pozitivno početje, izjemno vpliven, a prihaja pri interpretaciji in definiciji 

same narave ter naravnosti človeka do velikih razhajanj. Med drugim lahko beremo intuitivno 

sprejemljivo tezo, da »v naravnem okolju Homo Sapiensa ni ne Boeingov 747 ne inzulinskih 

injekcij ne videorekorderjev; vse to je nenaravno. Če naj kloniranje prepovemo zaradi njegove 

nenaravnosti, bi morali prepovedati tudi vse naštete stvari. Povedano drugače, če nenaravnost 

sodobnih oblik transporta, zdravljenja in zabave ni dovolj dober razlog za moralen dvom o njih, 

potem tudi nenaravnost kloniranja ne more biti ključen argument za njegovo obsodbo.«163 

Kloniranje lahko preprosto zamenjamo z vsakršno prakso genskega inženiringa ali 

biotehnologije; po Agarju je namreč vsaka nenaravna. Čeravno je ne obsoja kot negativne, saj 

v njej vidi mnoge prednosti – ki jih bolj konvencionalni razpravljavci uvrščajo med kratkoročne 

posledice in zato nevarne, saj ne prezrejo dolgoročnih –, jo umesti v nenaravno početje. Zato je 

tukaj povsem umestno postaviti vprašanje, kaj sploh je Homo Sapiens? Kaj je njegovo naravno 

okolje? Je palica, s katero si pomaga navkreber ali skozi gosto rastje nenaravna? Je to 

pripomoček, ki ne spada v naravno okolje Homo Sapiensa? Kaj je z oblačili? Kaj z jezikom?  

 

Odgovor se deloma skriva v informativni trditvi Agarjevega kolega iz drugega pola Rifkina: 

»Skoraj tri četrtine vseh zdravil, ki so danes v prodaji in so narejena iz rastlin, so derivati 

zdravil, s katerimi so se zdravili staroselci.«164 Staroselci, ki veljajo za naravne (primitivne), so 

vir vednosti zahodnih farmacevtskih družb, ki njihovo vednost uporabijo za izdelavo derivata, 

ki nenadoma in nemudoma postane nekaj nenaravnega. Kaj je mera naravnosti? Ali bolje, kje 

je meja naravnega? (1) Če je poseganje staroselcev v telo s sredstvi rastlinskega izvora, da bi 

lajšali bolečino ali ohranjali življenje, nekaj naravnega; in (2) če je obenem poseganje 

zahodnjakov, skratka sodobnega človeka tretjega tisočletja, v telo s sredstvi rastlinskega izvora, 

da bi lajšali bolečino ali ohranjali življenje, nekaj nenaravnega, potem smo soočeni s 

paradoksalnim sklepom, (3) da je poseganje v telo nekaterih ljudi naravno, nekaterih pa 

nenaravno. 

 

                                                 
163 Agar, Nicholas. 2008. Popolna kopija. Razpletanje razprave o kloniranju. Ljubljana: Krtina, str. 21-22. 
164 Rifkin, 2001, str. 69. 
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Razrešitev se ponuja na dlani. Vse, kar je, je naravno. Le sama narava, ki je (biološko) vse, kar 

(biološko) je, je omejitev sveta, ki je (metafizično) vse, kar (metafizično) je. Napredek pa je 

skupen obema; tako kraljestvu biologije kot tudi kraljestvu metafizike. Napredek, rast, 

mobilizacija, samoohranitev, učinkovitost in nesmrtnost so temeljni pojmi (sodobnega) ethosa, 

ki ga v tem pojmovanju lahko beremo tudi kot telos človeštva, odkar je človeštvo; njegova 

forma je narava, materija pa svet. »Pri izboljševanju človekovih sposobnosti ni nobenih ovir … 

Človeka je mogoče izpopolnjevati v neskončnost; nadaljnjega izpopolnjevanja, ki bi pripeljalo 

do zmage nad vsako silo, ki bi to izpopolnjevanje ovirala, ne omejuje nič drugega kot trajanje 

zemeljske oble, na katero nas je položila narava.«165 

 

Tovrstno mišljenje se je opolnomočilo z razsvetljenskim projektom, ko je normativno pozitivni 

prizvok dobilo stališče, da morajo prihodnji rodovi naravo izžeti, pregnesti in preoblikovati, da 

bodo razširili meje človeškega imperija na delovanje vseh možnih stvari.166 In te sanje bi se naj 

izpolnile s tehnologijo modifikacije genoma, saj »zanikati naravo, ustvariti jo na novo po naši 

lastni podobi in jo uporabiti za naše lastne potrebe pomeni izpolniti našo nalogo. Genska 

tehnologija pomeni dokončno zanikanje narave.«167 – Pa je temu res tako? V kolikor se opiramo 

tradicionalne in konvencionalne etike ter metafizike biti prejšnjega stoletja, to intuitivno prav 

gotovo drži. A zgoraj smo pokazali na paradoksalnost, ki iz takšne trditve izhaja. Nemogoče je 

trditi, da je poseganje v genom nekaj nenaravnega. Kako le bi človek, tako nevedno in nemočno 

bitje v primerjavi z naravo, lahko prešel v božanstvo? Kaj takega bi zahtevalo najmanj samo-

transcendiranje, povrhu tega pa še spremembo agregatnega stanja.  

 

Skratka, biotehnologija je le še eno izmed orodij, ki človeku pomaga k lastni ohranitvi in 

izpopolnitvi (čemu?). A četudi sprejmemo biotehnologijo kot povsem naravno početje in 

posledico razvoja človeka ter njegovega uma (oziroma sposobnosti) skozi evolutivni proces, se 

nam  vendarle poraja nekaj pomislekov. »V laboratorijih po vsem svetu se molekularni biologi 

vsak dan znova odločajo, katere gene bodo spremenili, vstavili in izbrisali iz dednega koda 

različnih rastlinskih ali živalskih vrst. To so evgenične odločitve.«168 Ti postopki so pogosto 

pristranski in lahko temeljijo na stereotipnih predstavah, zlasti pa zahtevajo močno vlogo 

                                                 
165 Condorcet, Marquis de. 1796. Outlines of an Historical View of the Progress of the Human Mind. Philadelphia: 

Land&Ulrick, str. 11. 
166 Bacon, Francis. 1778. Novum Organum. London: J. Rivington and Sons. 
167 Rifkin, 2001, str. 207. 
168 Prav tam, str. 159. 
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normativne filozofije, ki je zmeraj utemeljena znotraj določene zaloge ideoloških in 

imagoloških predpostavk ter predispozicij.  

 

Tukaj se zdi, da do izraza ponovno prihaja težnja po eni Resnici, ki je edina prava za vse ljudi. 

Če je evgenika iz prve polovice dvajsetega stoletja sugerirala, da so določene rase boljše od 

drugih, da so prebivalci določenih regij sveta boljši od drugih in da so celo nekatere etnične 

skupine boljše od drugih, lahko danes genska tehnologija zastopa evgeniko, ki odreja prave in 

neprave osebnostne lastnosti ter iz teh izhajajoče ambicije, želje in stremljenja. Začetna faza 

tovrstne evgenike lahko poglobi razkorak med privilegiranimi in ostalimi, saj biotehnološki 

tretmaji niso poceni. »Zdaj, ko imamo na voljo genske teste in gensko inženirstvo, se družbi 

obeta nova in resnejša oblika segregacije. Takšne, ki temelji na genotipu.«169 Privilegirani lahko 

tako postanejo izključni odločevalci o tem, komu namenijo (potencialno) nesmrtnost, obenem 

pa ključno merilo tega, kaj je prav in narobe, kaj je dobro in kaj zlo.  

 

Ne moremo zanikati, da imajo glede zdravstvene oskrbe in higiene nekateri že sedaj veliko več 

možnosti kot drugi ter tudi resnico in etiko ustvarjajo le določeni izbrani. Ponovno se poraja 

vprašanje: kaj je tukaj nenaravno? S polnim zavedanjem, da gre za socialni darvinizem, se 

moramo vendarle vprašati, ali mar ni povsem naravno, da med posamezniki določene vrste 

veljajo odrejeni odnosi, ki so praviloma hierarhični? A ni paradoksalno pričakovati, da človek 

ne bo želel presegati narave s tem, da bi jo skušal preoblikovati, istočasno pa pričakovati, da jo 

bo presegel in ustvaril egalitarni družbeni red? Hierarhija je le eden izmed arhetipov naravnega 

ethosa, v kar je nujno vpeto razmerje med gospodarjem in hlapcem, med vodjo in vodenim 

(posledično pa tudi med kapitalistom in proletarcem). Zato je jasno, da »ogroženost človeka ne 

prihaja šele od morebitnih smrtno učinkujočih tehničnih strojev in aparatur. Prava ogroženost 

je prišla nad človeka že v njegovem bistvu. Gospostvo po-stavja [Gestell] grozi z možnostjo, 

da bi se mogla človeku odtegniti povrnitev v neko izvirnejšo razkrivanje in s tem v skustvo pri-

govora prvotnejše resnice.«170 Človek je svojo pravo ogroženost prinesel že s seboj. 

 

V pojmu ogroženosti se tesnobnost in želja po nesmrtnosti zrcalita skozi obe domeni človeškega 

postajanja: biološko in politično. V tej točki se človek sreča s samim seboj; politični človek 

sreča svoje omejitve in trči ob biološkega človeka. Morda se na tem mestu vsa individualizacija, 

ki si je svojo mesto izborila skozi emancipacijo političnega od biološkega, ponovno zaobrne v 

                                                 
169 Prav tam, str. 195. 
170 Heidegger, 1967, str. 353. 
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kolektiv in družbene grupacije, saj se naposled izkaže, da človek sam kot posameznik ne more 

preživeti lastne smrti. Nesmrtnost vendarle ni nekaj, kar bi tuzemski človek-žival zmogel 

doseči. Individuum zato svoja metafizična stremljenja in lastno bit prenese na kolektiv, na 

družino, etnijo, narod, skratka na neko socialno oziroma politično komuno, ki nadomešča 

biološko – sicer bolj generalizirano – vrsto. Ohranitev sebe preko svojih potomcev (in 

identitete) je zasilni izhod, ki se je močno vtisnil v ethos človeka dvajsetega stoletja, ne pojenja 

pa niti v enaindvajsetem.  

 

Na tej točki je bistveno poudariti sledeče sklepe: (1) sodobni ethos poudarja nesmrtnost kot 

človekovo temeljno aspiracijo, (2) nesmrtnost je metafizično ime za biološko samoohranitev, 

(3) ne obstaja nič, kar ne bi bilo naravno, (4) evolucija je naravni proces, znotraj katerega se 

vrste z različnimi prilagoditvenimi načini skušajo čim bolje prilagoditi na okoliščine in se 

ohraniti, (5) biotehnologija in njene možnosti so posledica evolucije in s tem še eno – čeravno 

zelo prefinjeno in kompleksno – človekovo orodje (tehnika preživetja), (6) (avto)mobilizacija 

za nesmrtnost je temeljni vzgib človeka, s katerim premaguje obče stanje tesnobe ob spoznanju 

potenciala smrti; in naposled: (7) smoter človeka je njegovo preživetje, smisel biti pa njena 

lastna absolutnost.  

 

Nedosegljivi cilji in želje so tisto, kar daje najmočnejši zagon, nezmožnost doseganja cilja pa 

le še podžiga in napaja željo. »Po teorijah, ki izhajajo iz evolucijske biologije, se organizem 

postara in umre zato, ker v naravnem izboru ostaja le malo sil, ki posamezniku omogočajo 

preživetje po razmnoževalni dobi. … Druga struja teorij o staranju [pravi], da pri somatskih 

celicah obstaja zgornja meja, kolikokrat so se celice sposobne deliti. Število možnih delitev se 

s starostjo celice zmanjšuje.«171 Prepričanje evolucijske teorije pravi, da ni nesmrtnosti. Človek 

se rodi, živi in umre.  

 

»Veliko jih umre prepozno in nekateri umrjejo prezgodaj. Nauk: 'Umri o pravem času!' zveni 

še tuje. Umri o pravem času; tako uči Zaratustra. Seveda, kdor nikoli o pravem času ne živi, 

kako naj bi kdaj o pravem času umrl? Ko bi vsaj nikoli ne bil rojen! – Tako svetujem odvečnim. 

Pa tudi odvečni se še delajo važne s svojim umiranjem in tudi najbolj piškav oreh hoče, da ga 

strejo. Vsem se zdi umiranje pomembno: vendar smrt še ni praznik. Ljudje se še niso naučili, 

kako praznovati najlepše praznike.«172  

                                                 
171 Fukuyama, 2006, str. 84. 
172 Nietzsche, 1984, str. 83. 
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4 EROTIČNA SUBSTANCA ETIKE NIČELNEGA DOSTOJANSTVA 

 

Umri ob pravem času! Kdaj je pravi čas? Kaj je človeku storiti, preden nastopi pravi čas za 

smrt? Smrt je namreč tukaj za to, da se jo premaga! – Bit želi biti. Bit se želi ohraniti, bit ima 

voljo do biti, to je njeno metafizično gonilo. Samoohranitev je izpolnitev človekovega smotra. 

 

Toliko lahko trdimo kot neizpodbitno. In le toliko. Sedaj pa se soočimo z nalogo, ki presega 

goli biologizem, torej z nalogo, ki zahteva vpeljavo ideološke pozicije. O tem je bilo govora na 

prejšnjih straneh in četudi dovolj očitno izpostavljeno, je potrebno povedati še enkrat: ideologiji 

ne moremo uiti. Nobena pozicija ali perspektiva ni zunajsvetna, saj – skladno s temelji pričujoče 

eksplikacije – zunaj sveta ni nič inteligibilnega. Onkraj svetne prisotnosti ni nič zamisljivega 

ali mišljenega, onkraj sveta je gola odsotnost: odsotnost biti. Zato je govoričenje o nevtralni, 

znanstveni, neideološki, racionalni poziciji prav to: govoričenje, ki izvira iz božanskega 

kompleksa ali zamegljenega egomaničnega uma. Res bi težko oporekali kategorizacijam, ki 

Nietzscheja postavljajo za prvega med enakimi, ko govorimo o razredu narcisoidnih egomanov, 

a je obenem prav on tisti, ki ob peščici nekaterih drugih že prej omenjenih sebe prepoznava za 

prav takšnega. Perspektivizem resnice in absolutna odsotnost absolutne Resnice pa sta nekaj, 

čemur lahko sledimo nazaj vse do sokratske učene nevednosti (čeravno je prav tam vzniknila 

morala kot resnica, skratka morala kot družbena laž). Na tej točki razprave je učena nevednost 

točno ta zagata in obenem njena razrešitev, ki se kaže z nemožnostjo ideološke 

neobremenjenosti in še toliko bolj z nemočjo racionalnega preseganja ideološke vpetosti. 

Logos je proti kulturi, tradiciji in folklori – iracionalnim tvorbam, ki sestavljajo ethos – povsem 

nemočen. 

 

Vsaka obljuba znanstvene čistosti in nevtralnosti bi tukaj bila prazna, vsakršno vztrajanje pri 

Resnici pa trhel poskus zaslepljenega naivneža. Na tem mestu bomo raje sledili tradiciji 

razsvetljenih egomanov in si iskreno priznali, da vsaka sodba s seboj prinaša tudi že svojo 

normativno afirmacijo – bodisi pozitivno ali negativno – in skušali karseda korektno prikazati 

specifično perspektivo, iz katere lahko motrimo in razgrinjamo sodobni ethos. Ta, do katerega 

smo se opredelili kot pogojenega s postmetafizičnimi kategorijami ekonomiziranega 

globalizma. A brez kriminalizacije bogastva in prenašanja odgovornosti na sistem, ki je tako 

pripraven izgovor za vse tegobe, ki jih človek nase zgrinja sam. Ključno, kar prinašajo sledeče 

vrstice k temu delu, je povezava do sedaj ekspliciranih konceptov v sledeči kompleks: 

samoohranitev oziroma preživitveni gon je to, kar poganja človeka v njegovem načinu biti-v-
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svetu-kapitala, saj bit želi biti, nezavedna (instinktivna) volja do biti pa korenini v erotični 

substanci človeka sodobnega ethosa. 

 

 

Duh protestantizma in kapitalistična etika 

 

Govoriti o sodobnosti in njenem ethosu brez resnega spoprijema s kapitalizmom in njegovimi 

predikati je jalovo početje, saj s tem izpuščamo njegov najočitnejši in sedaj že univerzalni 

življenjskosvetni konstrukt. Še toliko bolj ob spoznanju, da ta svet zapada sveti trojici, ki je 

zastopana v imenu Jezusa, Machiavellija in monetariziranega duha, kar pomeni, da je ustrojena 

po načelih krščanske metafizike, machiavellistične etike in preračunljive logike denarja.  

 

Prva teza, ki jo bodo nadaljnji paragrafi skušali prikazati, pojasniti in obraniti, je kapitalizem 

kot človeški produkt oziroma, rečeno natančneje, opis ali odsev realnih relacij in odnosov med 

posameznimi subjekti. Teza zelo jasno skuša trditi, da se v jedru kapitalizma – ali 

kapitalističnega sistema – nahaja človek in ne kapital (ali presežna vrednost) oziroma njegov 

derivat denar. Osnovno spoznanje, da smo ljudje tisti, ki delamo (svetovno) zgodovino in ne 

obratno, naj zadošča kot prvo izhodišče, ki smo ga utemeljili že na prvih straneh disertacije. 

Pripoznati je treba možnost teze, da ni bil nujno svetovnozgodovinski tok tisti, ki je porajal 

kapitalizem in prevzel nič hudega slutečo peščico požrešnih pridobitnikov, torej zlih, ki so nato 

v svoj spletkarski krog in vajeti ujeli tlačene in nemočne, torej dobre.  

 

Seveda nikakor ni primerno zanikati – kar je potrebno jasno izpostaviti –, da so posamezniki in 

njihova sistemska orodja skozi zgodovino in tudi danes postopali oportunistično, celo 

agresivno, zavojevalsko. A obenem ni smiselno trditi, da je oportunizem za dobrobit, za udobje 

in zmeraj več udobja, za voljo do moči nekaj, kar si je izmislil kapitalizem. Ta »sam na sebi ni 

ustvaril niti 'pridobitniškega gona' niti 'težnje po dobičku' – po kar se da najvišjem možnem 

denarnem dobičku. Take težnje najdemo pri natakarjih, zdravnikih, kočijažih, umetnikih, 

lahkoživkah, podkupljivih uradnikih, vojakih, roparjih, križarjih, obiskovalcih igralnic, 

beračih,«173 prav vsak izmed njih namreč zapada logiki, ki pravi, da je za preživetje potrebno 

nekaj storiti, da je potrebno delati; a delo je lahko pojmovano pod raznimi dejavnostmi, od 

častnih do nečastnih.  

                                                 
173 Weber, Max. 1988. Protestantska etika in duh kapitalizma. Ljubljana: Škuc, Filozofska fakulteta, str. 10. 
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Delo po neolitskem obratu bistveno pripomore k samoohranitvi (čeprav, kot smo izpostavljali 

že na začetku razprave, je delo sprva na življenjsko dobo posameznikov v neolitskih skupnostih 

vplivalo negativno); vsak ima svoje delo, s katerim se preživlja in si zagotavlja udobje, ki ga 

pričakuje; od natakarja in zdravnika do roparja in novodobnega menedžerja ali lastnika kapitala. 

Zato Weber predlaga, da bi »že v otroškem vrtcu kulturne zgodovine morali enkrat za vselej 

prenehati s takim naivnim pojmovanjem kapitalizma. Brezobzirno pridobitniško hlastanje sploh 

ni značilno za kapitalizem, še manj pa je to njegov duh. Kapitalizem naj bi pomenil omejevanje 

ali vsaj racionalno umirjanje tega iracionalnega gona. Vsekakor pa je identičen s težnjo po 

zmeraj novem dobičku v kontinuiranem racionalnem kapitalističnem podjetju: s težnjo po 

racionalnosti.«174 

 

Sedaj že kanonsko delo Maxa Webra Protestantska etika in duh kapitalizma prinaša 

poglobljeno analizo kalvinistične askeze, ki je po avtorjevem argumentiranem mnenju bistveno 

formirala historični kapitalistični duh; ta je svoj zagon v zadnjem stoletju le še okrepil. Izvore 

kapitalizma lahko iščemo in dokazujemo pri mnogih koreninah: od fevdalizma, strukture in 

organizacije evropskih mest, do evropske nacionalne pestrosti, ekspanzivne kolonialne logike 

in pravkar omenjene kalvinistične oziroma puritanske etike vzdržnosti, varčnosti in askeze ter 

vestnega opravljanja svojega poklica (dejavnosti h kateri posameznika pokliče bog). Zdi se, da 

se ne moremo izogniti dejstvu, da je kapitalizem primarno in izvorno evropski pojav, pa naj 

njegov vznik še natančneje postavimo v Britanijo 16. stoletja, renesančno Italijo ali Nizozemsko 

17. stoletja, kjer je s trgovanjem pričela prva borza.  

 

Kapitalizem kot etika vzdržnosti in akumulacije kapitala za še več kapitala je skratka evropski 

oziroma zahodni fenomen, ki se je kaj kmalu pričel zelo suvereno razširjati tudi po ostalih 

kotičkih sveta. A Weber opozarja, da to, kar so globalizirale trgovinske ekspedicije 

Vzhodnoindijskih družb od 16. stoletja, že približno stoletje poprej pa veliki raziskovalci in 

kolonizatorji novega sveta pričeli izvažati na druge celine – torej kapitalistični duh racionalnega 

dela za dobiček –, ni isto kot brezobzirno pridobitništvo, kar je običajni očitek kapitalističnemu 

sistemu in lastnikom kapitala. Brezobzirno pridobitništvo je neka druga etika, ki se zelo 

enostavno lahko pretvarja, da je kapitalistična; tanka je meja med racionalno vzdržnostjo in slo 

po dobičku ter iracionalnim izkoriščevalskim gonom. Ta etika je nasledek nekega drugega 

                                                 
174 Prav tam. 
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duha, prav tako človeškega, a zagotovo ne kapitalističnega; pojavi se namreč veliko prej in tudi 

zunaj Evrope.  

 

»Brezobzirno pridobitništvo, ki notranje ni bilo povezano z nobeno normo, je obstajalo v vseh 

časih zgodovine, kjer in kadarkoli je bilo to v resnici sploh mogoče. Svobodna, nobeni normi 

podrejena trgovina je bila, podobno kot vojna ali gusarstvo zoper stanovske tujce oziroma 

nepripadnike, neovirana; 'zunanja morala' je v tem primeru dovoljevala tisto, kar je bilo v 

odnosih med 'brati' strogo prepovedano. In kakor se je kapitalistično pridobitništvo na zunaj kot 

'avantura' udomačilo v vseh gospodarskih ustrojih, ki so poznali denarne premoženjske objekte 

in ponujali možnost, da jih z dobičkom izkoristijo (gre za nadarbine, najemniške dajatve, 

državna posojila, financiranje vojn, knežjih dvorov, uradnikov), tako se je povsod pojavljalo 

tudi tisto notranje pustolovsko naziranje, ki se je rogalo etičnim zadržkom. Absolutna in 

zavestna brezobzirnost pridobitniške sle se je pogosto z ramo ob rami pojavljala ob najstrožji 

privrženosti tradiciji. In z razdejanjem tradicije ter z bolj ali manj globokim vdorom svobodnega 

pridobitništva tudi v notranje življenje socialnih društev navadno ni prišlo do etične prepojitve 

in potrditve novega, marveč je šlo pri tem dejansko samo za dopuščanje nečesa etično 

neopredeljenega, sicer nerazveseljivega, vendar – žal – neizbežnega.«175 

 

Weber nas tukaj opomni na nekaj zelo človeškega, torej nekaj takšnega, kar človek težko prizna. 

Krvna etika – kot derivat etike skrbi (ethics of care) – je močna komponenta skupnostnega 

življenja. Lahko jo datiramo v neolitik, ko je vzniknila struktura skupnosti in organizacije, a 

težko bi zanesljivo vztrajali pri takšni trditvi. Kri in zemlja sta namreč zmeraj imeli velik 

pomen. Za prikaz tega dejstva ni potrebno daleč v zgodovino, saj bi bilo predaleč, da bi to 

historično (sicer predzgodovinsko) situacijo lahko mislili. Namesto tega se lahko za dober 

prikaz tega ozremo po svojih bližnjih živalskih sorodnikih, ki nam nastavljajo zrcalo, v katerem 

vidimo sami sebe nekaj evolucijskih korakov nazaj. Človek nikoli ni bil samotar, saj je kot tak 

povsem nesposoben. Individualizem je pozni pojav; historično ga lahko postavimo skupaj z 

vznikom filozofije (bodisi tega postavljamo v Grčijo bodisi na Kitajsko) ali še celo s poznejšim 

humanističnim obratom v renesansi, še kasnejšim razsvetljenskim projektom ali morda celo 

skupaj z informacijsko-tehnološko revolucijo in pohodom liberalizma v poznem dvajsetem 

stoletju.  

 

                                                 
175 Prav tam, str. 47. 
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Prvinski človek je krdelna žival. Danes sicer opredeljen kot družbeno bitje, a v jedru gre za iste 

vzgibe, ki ga ženejo k življenju v skupnosti. Skupnost je zmeraj strukturno utemeljena na 

specifičnih vezeh, ki jih običajno spletata že omenjena kri in zemlja (teritorij). Skupnost je 

mogoča le, ko so pripadniki te skupnosti pripravljeni sprejeti svojo vlogo v krdelu in prepoznati 

vrednost ter pomen življenja v skupnosti za svoj lastni obstoj in preživetje. Na tej točki vznikata 

etika in solidarnost; bistveno torej etika skrbi oziroma krvna etika in na tej utemeljena 

solidarnost med pripadniki določene skupnosti. Tukaj nastopi pojmovanje našega in vašega, 

tukaj se rišejo meje med nami in vami. In prav tukaj pride do jasne razmejitve tega, kar Weber 

poimenuje morala: notranja velja med brati, torej v skupnosti, zunanja pa deluje na povsem 

drugačnih principih in je dopustna le v zunanjih odnosih. A kot opozarja, se tudi določeni vzorci 

zunanje morale vnesejo v kod interne morale skupnosti, kjer določeni posamezniki s svojo 

brezobzirno pridobitniško slo prepoznajo, da je skupnost le še en napajalnik njihovega udobja. 

Ponovno, tukaj ne gre za kapitalistično logiko, ki temelji na odrekanju za dobiček, temveč na 

nečem veliko bolj temeljnem ali metafizično vpisanem v človekovo naravo samo. »V tej točki 

se namreč kapitalistični in predkapitalistični 'duh' ne razlikujeta: lakomnost kitajskih 

mandarinov je zlahka primerljiva z lakomnostjo starorimskih aristokratov ali modernih 

kmetovalcev.«176 

 

Ni težko ugotoviti, da ta razprava črpa določene ideje in argumente iz biologije, s čimer 

spominja na pogosto zaničevano paradigmo socialnega darvinizma. – Weber omeni lakomnost, 

ki ni le povsem običajna lastnost človekove narave, temveč vsake živali, morda celo vsakega 

živega bitja. Tako kot rastlina razrašča svoje korenine, da bi dosegla čim večje (podzemno) 

območje hranilne prsti in razrašča svojo krošnjo oziroma raste v višave, da bi ujela čim več 

sončne svetlobe, ki je ključni dejavnik procesa fotosinteze, in podobno kot si živalsko krdelo – 

to velja tudi za samotarske živali – skuša prisvojiti čim večje območje, na katerem raste tej vrsti 

ljuba rastlina ali se sprehaja njej podrejena žival, si prav tako tudi človek želi čim več teritorija, 

na katerem lahko vzgoji povrtnine in žito ter vzredi živali. Hrana je tisto, kar imajo skupnega 

rastline, živali in človek. Vsa živa bitja so usodno odvisna od hrane. Lakomnost je strastna želja 

po nečem; biologistično je to strastna želja po hrani, strast pa je potrebno razumeti v njenem 

teleološkem smislu. Gre za življenjsko strast oziroma voljo do preživetja, voljo do 

samoohranitve, kar je enako – enostavno in metafizično rečeno – volji do biti.  

 

                                                 
176 Prav tam, str. 46. 
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Govorimo o hrani. Predkapitalistična strastna želja po hrani se v kapitalistični družbi kaže 

povsem enako. Kar jo dela na videz drugačno, je uvedba monetarnega sistema izmenjave, ki 

sicer omogoča dolgoročnejše kopičenje kapitala oziroma akumulacijo protivrednosti vseh 

surovin in dobrin, torej blaga, ki se po preteku določenega časovnega obdobja običajno pokvari 

ali pa se ga preprosto nabere preveč. Na trgu z elastično ponudbo (kjer ponudba zlahka dosega 

povpraševanje) lahko posameznik ali gospodinjstvo kaj kmalu nakopičita odvečno količino 

določenega blaga, ki ga je bolj ali manj enostavno proizvesti, denimo rjuhe (seveda ob 

predpostavki, da imamo na voljo potrebne polizdelke, orodje in par spretnih rok), zaradi 

omenjene elastičnosti ponudbe pa je to določeno blago težko ali nemogoče zamenjati. Tukaj 

smo sicer na neuradno uradno Marxovem terenu, a je za nadaljevanje besedila dovolj 

predpostaviti enostavno in splošno (tudi nemarksistično) distinkcijo med uporabno in menjalno 

vrednostjo: naj velja, da ima blago oziroma izdelek uporabno in menjalno vrednost, saj ga lahko 

neposredno uporabimo ali pa zamenjamo za drug izdelek, denar pa le menjalno. A to še ne 

pomeni, da ni uporaben. Še kako uporaben postane, ko človek zaradi specializacije dela in 

življenja v skupnosti, ki mu zagotavlja določeno mero varnosti, prične proizvajati več, kot 

potroši. 

 

Tukaj bomo pričeli govoriti o udobju, ki naj pomeni nasledek zgoraj izpostavljenega koncepta 

hrane oziroma lakomne sle po hrani. S specializacijo in vestnim opravljanjem poklica se prične 

ustvarjati tudi presežek proizvedenega, ki ga med drugim lahko tolmačimo kot praobliko 

kasnejše presežne vrednosti. Ta ostaja proizvajalcu, se kopiči in ima vlogo depozita; je blago 

ali kapital, ki čaka, da bo nastopil čas za njegovo unovčitev oziroma rabo. A težava tovrstnega 

deponiranja ali skladiščenja blaga je njegov omejen rok uporabnosti. Tukaj se je denar izkazal 

za izjemno koristen in učinkovit pripomoček, bolje reči sredstvo, ki po principu menjave – 

vrednost lahko določamo le v relacijskem odnosu – zagotavlja proizvajalcu, da namesto blaga 

deponira denar. S tem lahko razpolaga veliko svobodneje kot s konkretnimi izdelki, saj ga lahko 

menja za karkoli, neodvisno od elastičnosti trga; ponudba na trgu in povpraševanje po 

kateremkoli izdelku nimata nobenega vpliva na mehanizem denarne menjave. V 

kompleksnejših sistemih imata seveda prav ponudba in povpraševanje določenih izdelkov in 

polizdelkov, še zlasti pa surovin, izjemen vpliv na menjalno vrednost denarja, torej na tečaj 

določene valute, ki se obenem spreminja tudi glede na kupno moč določene skupine 

prebivalstva (denimo prebivalcev neke države), kar neposredno vpliva na samo povpraševanje; 

sicer v manjši meri osnovnih dobrin, a toliko bolj po ostalih, denimo neosnovnih dobrinah ali 

takšnih z visoko dodano vrednostjo.  
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Kje je torej povezava med hrano, udobjem in lakomnostjo? – Sodobni družbeni ustroj 

zagotavlja dobršno mero varnosti, ki človeku omogoča preživljanje časa, ki ni usmerjen 

izključno v samoohranitev in preživetje, skratka v zagotavljanje osnovnih eksistenčnih pogojev. 

Hrana, voda, zatočišče in higiena so dostopni domala vsakemu prebivalcu tako imenovanega 

razvitega sveta. Z zagotovljenimi ključnimi (osnovnimi) pogoji preživetja in industrijskim 

načinom proizvodnje se je oblikoval tudi nov način življenja oziroma način tega, kako 

posamezniki in gospodinjstva preživljajo svoje dneve. Znana je parola osem ur spanca, osem 

ur dela, osem ur rekreacije, ki kaže prav na to, kar izpostavljamo: človek sicer mora delati za 

preživetje, a si s svojim delom zagotavlja tudi obči nivo oziroma standard svojega preživljanja. 

Osem ur rekreacije lahko pomeni marsikaj, od sprehajanja po parku, igranja tenisa ali šaha do 

obiskovanja opernih predstav in prestižnih restavracij.  

 

Vse to ima svojo ceno, ki je odvisna od stopnje udobja, ki ga zagotavlja. Udobje je potrebno 

razumeti prav toliko fleksibilno in široko kot smo zgoraj razumeli termin rekreacija. Tole ni 

pravo mesto za govor o željah in njihovem izvoru, saj kmalu zavijemo v slepo ulico 

nezavednega, kulturne pogojenosti in ideološke vpetosti v potrošniški način bivanja. Lahko pa 

privzamemo, da imajo posamezniki različne preference, pričakovanja, ambicije, stremljenja, 

zahteve, skratka želje, od katerih ima vsaka svojo ceno. Ceno, ki jo terja udobje njene 

izpolnitve. Lakomnost po hrani, ki smo jo malo poprej razumeli kot strastno slo po hrani, sedaj 

prenesimo na polje udobja, kjer vstopi lakomnost kot strastna sla po udobju. Ključno je, da 

zmeraj gre za želje in udobje posameznika, torej individualnega akterja v tem kompleksnem 

ustroju menjave. Ves zagon, vsa vložena energija in morebitni entuziazem pri delu so pogojeni 

ter primarno namenjeni izključno zagotavljanju udobja tistega, ki opravlja delo, oziroma 

njegovi koristi. Zato Adam Smith opozarja, da si obeda »ne obetamo zaradi mesarjeve, 

pivovarjeve ali pekove dobrohotnosti, marveč zato, ker se trudijo za svoj prid. Ne nagovarjajmo 

njihove človečnosti, marveč sebičnost, in nikoli jim ne govorimo o svojih potrebah, marveč o 

njihovih koristih.«177 

 

A korist je, podobno kot lakomnost, le po krivem obremenjena s pejorativnim prizvokom. 

Tovrstnih terminov in pojmov smo izpostavili že nekaj, saj je ključno za uspešno izvedbo 

pričujočega projekta, da povsem človeške, torej naravne vzgibe, lastnosti in kvalitete razumemo 

kot prav takšne: naravne. Iz rečenega veje močan veter biologizma, a tudi tega ni primero 

                                                 
177 Smith, Adam. 2010. Bogastvo narodov. Ljubljana: Studia humanitatis, str. 22. 
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enostavno zavrniti kot negativnega oziroma preveč ciničnega, da bi bil resničen. Težko sodimo 

o resničnosti, lahko pa z gotovostjo zatrdimo, da če določena razlaga, teorija ali paradigma 

vzbuja nelagodje, še to ne pomeni, da v njej ni niti zrna soli. Kot primer lahko vzamemo 

poljubno živalsko situacijo, v kateri mora mati oziroma skrbnik mladičev najprej poskrbeti zase, 

torej za dovoljšen zalogaj energije, ki jo bo nato lahko porabila za zagotovitev hrane, torej 

dovoljšnega zalogaja energije, svojim mladičem (oskrbovancem). Tako deluje tudi osnovni 

solidarnostni princip med ljudmi: določeni akterji morajo nakopičiti dovoljšno zalogo hrane, da 

jo lahko nato delijo z ostalimi, ki v zagotavljanju dobrin niso tako uspešni, ne glede na razloge 

za to. Skratka, povsem naravno je, da posameznik najprej poskrbi zase, da bo nato lahko 

pomagal tudi ostalim, saj vsak izmed njih v temelju deluje na principu rodovne ohranitve. 

Podobna logika velja na letalu, kjer v primeru nenadnega padca pritiska v potniški kabini 

odrasel masko najprej nadene sebi, šele nato otroku, saj bi ta brez njegove zavestnosti bil 

povsem nemočen. V slednje nihče ne dvomi, saj se zdi racionalno. In ker govorimo o 

racionalnosti, ni težav z etičnostjo tovrstne logike. Precej več težav je seveda pri sistemih 

solidarnosti, kjer nad racionalnimi običajno prevladajo iracionalni principi in sodbe, ki so se 

navsezadnje izkazali za naravne.  

 

Kantovska povezava racionalnosti in etičnosti178 je seveda problematična. Prav vse, vsako 

trditev, propozicijo ali normo je možno racionalno utemeljiti. Če ne gre drugače, se analitični 

filozof običajno zateče k frazi v nekem možnem svetu … V takšnem svetu pa je mogoče prav 

vse. Če privzamemo Webrovo tolmačenje duha kapitalizma, ki temelji na protestantski, 

natančneje kalvinistični etiki popolne racionalnosti, postane tudi vsa razprava o moralnosti 

kapitalističnega sistema relacij in razmerij med ljudmi nepomembna. Če je ta utemeljen na čisti 

racionalni podstati, potem je nujno etičen. A ker Kantu iz razlogov, ki smo jih pojasnjevali v 

prejšnjih poglavjih (nepristnost pričenjanja, vrženost in vpetost v kulturno, tradicionalno, 

ideološko okolje, socializacija, kulturni id, vezanost resnice na prostor in čas – skratka, 

perspektive), ne verjamemo, torej ne verjamemo v obstoj univerzalne etike, ker za to nikoli niso 

izpolnjeni vsi pogoji možnosti njene utemeljitve, ne moremo sprejeti teze o (kantovski) 

etičnosti kapitalizma. Vendar se zgodba tukaj ne ustavi, saj je najprej potrebno pojasniti, kaj 

etika sploh je, še zlasti, če naj velja predpostavka, da zaradi nemožnosti obstoja absolutne 

resnice tudi univerzalna etika ne more obstajati.  

 

                                                 
178 Zlasti v Kant, Immanuel. 2003. Kritika praktičnega uma. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. 
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Etika pomeni sistem občih sodb, ki opredeljujejo ali razločujejo dobro od slabega (tudi zlega). 

Posamezne sodbe, na katerih sloni pojmovanje dobrega in zla, pa so odvisne od vsakokratne 

perspektive, iz katere se etičnega sistema lotevamo. Etika, pa četudi metafizično utemeljena, ne 

more biti univerzalna. Vsaka seveda stremi k univerzalnosti in absolutu, a je vsaka do sedaj v 

tem bila neuspešna. V nadaljevanju bomo skušali ponovno potrditi, da ne obstaja druga 

univerzalnost kot samoohranitveni gon, skratka nekaj povsem iracionalnega, a obenem nekaj, 

kar prav toliko presega moralizem in specizem, ki je značilen za vsakršno etiko, tudi tisto, ki 

skuša vključevati živali in pozablja, da se svoje antropocentrične pozicije nikakor ne more 

znebiti. Vsaj tako dolgo ne, dokler vztraja na pojmovanju sebe kot rešitelja narave in nekoga, 

ki se je od narave odcepil.  

 

Samoohranitev, ki jo Heidegger nekoliko romantično preoblikuje v tesnobnost ob spoznanju 

oziroma zavedanju smrtnosti,179 je pravi metafizični absolut, ki velja za vse živo, torej za vse 

tisto, kar se bori za svoje preživetje, za vse tisto, kar izkazuje voljo do biti ali strastno slo 

oziroma lakomnost do življenja. S Schopenhauerjem rečeno – torej s tistim velikim egoistom, 

ki se je zameril tako Heglu kot Goetheju – »je volja stvar na sebi, torej notranja vsebina oziroma 

bistvo sveta, življenje, torej vidni svet oziroma pojav pa le zrcalo volje … in če obstaja volja, 

obstaja tudi življenje oziroma svet. Torej volji do življenja je zagotovljeno življenje, in dokler 

nas navdaja volja do življenja, nam ni treba skrbeti za svoj obstoj, in sicer tudi vpričo smrti 

ne.«180 

 

Na tem mestu odsotnost kakršnekoli druge univerzalne etike še ni dokazana. K temu se bomo 

zato vrnili kasneje, tukaj pa sledili nekaterim Webrovim spoznanjem, ki kapitalizem slikajo kot 

nekaj, kar je vzpostavil človek, torej nekaj, kar je od tega sveta in se ni nad ta svet zgrnilo po 

volji višje, sistemske sile. Edina sila, ki ima sistemsko moč, je človek. Če iščemo lakomnost, 

jo najdemo tako pri človeku pred kapitalizmom kot tudi pri sodobnem potrošniku; če iščemo 

neodgovornost, jo najdemo pri obeh; če iščemo brezobzirnost, prav tako. V vseh treh pojmih z 

negativno avro se skriva temeljni in univerzalni egoizem. A ta je povsem naraven: lakomnost 

volje do življenja priča o egoizmu samoohranitvenega gona, neodgovornost do drugega prav 

tako, enako velja za brezobzirnost. Vse to so naravne predispozicije živega bitja.  

 

                                                 
179 Ključno delo Heidegger, 1997. 
180 Schopenhauer, 2008, str. 293. 
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To je kategorija, od katere se človek, še zlasti pa posthumani človek, ki zanika zgoraj 

izpostavljeno metafiziko biti oziroma metafiziko volje, skuša odtrgati. Narava je postala le še 

ena od reči v življenjskem svetu sodobnega človeka. A le na videz! Narava človeka ni zapustila, 

ni je pregnal iz globin lastnega egoizma, lastne iracionalne srži, iz katere vejejo vsi goni, ki tako 

zelo zastrupljajo družbeno življenje in medčloveške relacije. Kapitalizem je v tej konstelaciji le 

pripravno žrtveno jagnje, ki zaradi svoje moči in univerzalnosti (to mu zagotavlja 

ekonomizirani globalizem) vse udarce s svojo narcisoidnostjo zaslepljenega človeka brez hujših 

posledic prenaša.  

 

Ponovno je treba opozoriti na bistveno predispozicijo vsake razprave, tudi ali pa še zlasti te o 

kapitalizmu in sistemu medčloveških relacij, ki delujejo po njegovih načelih. Weber sicer 

izpostavlja religiozno zavest, saj ta pomeni temeljni panel njegove eksplikacije koncepta 

kapitalizma, natančneje torej kalvinistična etika, ki je s svojim poudarjanjem racionalnosti in 

racionalnega omejevanja (askeze) spodbudila sam duh kapitalizma in njegovo ekspanzijo. 

Ključno je prepoznati in priznati pristranskost oziroma enostranskost, »zakaj čeravno si 

moderni človek tudi pri najboljši volji ne more predstavljati, kolikšnega pomena so bile vsebine 

religiozne zavesti za način življenja, kulturo in značaj narodov, to še ne bi mogel biti razlog za 

to, da bi se namesto za 'materialistično' odločili prav za tako enostransko spiritualistično-

kavzalno razlago kulture in zgodovine. Obe sta namreč enako mogoči, a nobena ni v prid 

zgodovinski resnici, če se ima za sklep in ne za izhodišče raziskave.«181 

 

Naše izhodišče korenini pri samem pričenjanju, nato se je nadaljevalo v prostoru in času ter se 

zavihtelo proti metafiziki. Od tam pa se zmeraj pride – pogosto kar pade – nazaj v etiko. Če naj 

bo etika univerzalna, mora imeti metafizično utemeljitev. Če je tudi metafizika kot univerzalna 

podstat tako trhla, potem bo prav toliko težko dokazati tudi etiko. Surovost gonov je vse preveč 

resnična in neposredna, da bi jo lahko potlačili ali zanikali. Kapitalizem pa ima to prednost, da 

tovrstno principielno instinktivnost – četudi Weber trdi, da je kapitalizem isto kot čista 

racionalnost – spretno izkorišča za lastno plemenitenje, legitimacijo in ekspanzijo.  

 

»In prav to ima predkapitalistični človek za tako nedoumljivo in zagonetno, za tako umazano 

in zaničevanja vredno. Da si je nekdo za smoter svojega življenjskega dela postavil zgolj idejo, 

                                                 
181 Weber, 1988, str. 207-207. 
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da bo nekoč obtežen z velikim materialnim bogastvom v denarju in dobrinah legel v grob, se 

mu zdi razložljivo zgolj kot produkt perverznih nagonov: 'auri sacra fames'.«182 

 

 

Hrepenenje in poželenje: obrisi erosa in timosa 

 

Človekov timos Sloterdijk opiše z njegovim ponosom, pogumom, srčnostjo, voljo po 

uveljavitvi, zahtevo po pravičnosti, občutkom za dostojanstvo in čast, nejevoljo in bojno-

maščevalno energijo.183 Erotika je nekaj povsem drugega: erotično je libidinozno, je nagonsko, 

instinktivno, iracionalno. Če je širša javnost Sloterdijka iz prve knjige Kritika ciničnega uma 

(1983) cenila zaradi njegove odkrite in skorajda iracionalne drže, ki je povzdigovala obrat nazaj 

k sebi, torej obrat od cinizma moderne dobe nazaj k starogrškemu kinizmu – ki ga je najbolj 

prepričljivo zastopal Diogen iz Sinope – in ga dobršen del javnosti iz istih razlogov preziral ali 

se ga celo nekoliko zbal (rezultat tega je bila dobro znana afera Sloterdijk, v kateri je glavno 

vlogo odigral Jürgen Habermas, ki je očitno menil, da ga mlajši kolega prehiteva po desni), se 

pozni Sloterdijk poslužuje vse bolj in bolj mesijanskih prijemov. Tako v knjigi Srd in čas (2006) 

skuša pojasniti pozabo timotike in prenos življenjskega smotra na erotiko, torej od časti, 

pravičnosti in poguma na gone in zadovoljevanje potreb. Tezo, da eros obvladuje sodobni ethos, 

povsem sprejemamo, še zlasti glede na dosedanji potek pričujoče eksplikacije, vendar je zato 

toliko bolj problematična ideja, da je človek nekoč, torej v starih dobrih časih, ki jih Sloterdijk 

ne definira natančneje, bil dostojanstven oziroma moralen.  

 

Od tukaj napreduje h grajenju svetovne civilizacije oziroma človeštva, saj bi naj prav timotika 

kot skupni etični motiv povezovala vse pripadnike vrste in jih zedinila v svojem prizadevanju 

za skupno dobro. Še bolj se te odrešitvene misli in napotki kažejo v enem izmed njegovih 

poslednjih del Spremeniti moraš svoje življenje (2009), kjer skuša z novimi metafizičnimi 

prijemi, pri katerih si pomaga s splošno imunologijo, zgraditi so-imunološki svetovni sistem, 

skratka novi družbeni red, ki bi etiko črpal iz načel ko-imunizma. Povzetek Sloterdijkove 

akademske kariere lahko izrazimo v enem stavku: od velikega kritika do velikega odrešitelja. 

 

Tole se seveda zdi vse preveč puhlo, nedomišljeno in odmaknjeno od osrednjega bistva sveta, 

biti ali življenja, ki ga je razgrinjal v svojih uvodnih študijah. Zato bomo v nadaljevanju 

                                                 
182 Prav tam, str. 58-59. 
183 Sloterdijk, 2009, str. 26. 
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odkrivali erotično substanco sodobnega ethosa prav skozi narobno branje Sloterdijkove analize. 

Njegovo kritiko in zaničevanje erosa bomo realno ovrednotili kot naravni temelj človekovega 

svetnega postajanja in od tukaj poskusili izpeljati nastavke etike ničelnega dostojanstva. Ta naj 

bo razumljena kot naravni princip človeka, ki je od tega sveta, ki ni ločen od narave, torej 

človeka, ki se ravna po načelu egoizma in zrenja naproti lastnemu obstanku.  

 

Sloterdijk izpred trideset let je to razumel in dojemal, današnji Sloterdijk pa v tem vidi vse več 

tega, o čemer govorijo mediji, klerikalci, politiki in ostali, ki krojijo splošno javno mnenje, da 

človek ni narava, saj je nad naravo, jo uničuje in le on lahko obnovi. Trend trajnosti 

(sustainability), ki se vse bolj pojavlja v industriji in vsakdanjem bivanju, filozofijo zasleduje 

že stoletja; okvirno bi začetek trajnostnega gibanja oziroma trajnostne etike lahko umestili v 

začetke humanizma, ko se človek prav zares loči od narave: kar je človeško, je družbeno in ni 

naravno. V duhu časa človek postane upravljavec narave, ratio je tisto, kar ga izstreli v nebo, 

od koder prične naravno krojiti po svoji meri, po svojem okusu (spomnimo le na najočitnejši 

primer renesančnih vrtov, ki so zmes krajinske arhitekture, primitivnega bioinženirstva in 

vrhunske hidravlike). Skratka, humanizem je ubil boga (še posebej pomenljivo v 

spinozističnem reklu Deus sive Natura), saj na vrhu ni prostora za dva vsevedneža. Od tukaj 

naprej se precej hitro pričnejo oblikovati težnje po legalizaciji človekove vloge v naravi, ki je 

med tem že postala podružbljena. Družba je nadomestila naravo in tako kakor narava deluje po 

zakonih, so ti ključni tudi za družbo. Kot osrednji atom družbe je človek sebi podelil 

dostojanstvo, to pa je nekaj, kar Sloterdijk črpa iz timotičnih predikatov človekovega bistva: 

ponos, srd, častitljivost, pogum, skratka vrednote, ki človeku zagotavljajo trajnost.  

 

Kapitalistična potrošnja, ki jo poganjata permanentnost želje in nemožnost njene trajne 

zadovoljitve, je prav obratna od tega, kar Sloterdijk, skupaj z ostalimi pričevalci pravih vrednot, 

izpostavlja kot tisto, kar človeka dela človeka. »Medtem ko erotika kaže poti do 'objektov', ki 

nam manjkajo in z lastništvom ali bližino katerih se počutimo izpopolnjeni, timotika ljudem 

odpira poti, na katerih lahko uveljavljajo tisto, kar imajo, znajo, kar so in kar želijo biti.«184 

Neomarksistični pogled bi se vsekakor strinjal in na možno zbadljivko, da ljudje tako ali tako 

ne vemo niti tega, kaj smo, kaj šele da bi vedeli, kaj želimo biti, odgovoril z očitnim 

                                                 
184 Prav tam, str. 28-29. 
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kapitalističnim spektaklom185 ali enodimenzionalnostjo človekove posvetne izkušnje186 in 

podobnim. Vsekakor se strinjamo, saj pričujoča eksplikacija temelji na prav tovrstni ideološki 

razlagi vsega svetnega, a brez marksistične prevzetnosti historičnega materializma, ki pravi, da 

je sebe izvzel iz tovrstne igre moči, v kateri se posamezniki in celotne družbe uklonijo pritiskom 

kalupa kapitalizma oziroma katerekoli druge ideološke konstrukcije.  

 

Človek kapitalistične ideologije je zato vpet v sistem, v katerega ne bi mogel ne biti vpet. Prav 

to je bistvo, ki ga želimo izpostaviti, zato je povsem trivialna ugotovitev, da je »zgolj potrošnik 

tisti, ki ne pozna ali naj ne bi poznal nobenega drugega poželenja kakor tistih, ki – povedano s 

Platonom – izhajajo iz erotičnega ali poželjivega 'dela duše'.«187 Tukaj se pojavita dve evidentni 

retorični vprašanji, ki naj pomenita izhodišče nadaljevanja eksplikacije: (1) mar ni nujno za 

sistem, ki temelji na potrošnji, da so njegovi členi točno to: poželjivi in nenasitni potrošniki? 

(2) Mar ni bilo pričakovati, da se bo iz erosa razvil kapitalizem oziroma kaj nista erotika in 

kapitalizem ena in ista stvar (kalvinistična etika, o kateri govori Weber, pa poskus obvladovanja 

te erotizirane sle)?  

 

V nadaljevanju bomo poskusili prikazati, da je Sloterdijkov govor o erotičnem in timotičnem v 

svojem bistvu govor o tem, kaj človek je in kaj bi človek (s političnimi sredstvi) želel biti, kot 

izhaja tudi iz sledečega vprašanja, ki si ga – prav tako retorično – zastavlja avtor sam: »A kako 

naj bi bilo predstavljivo gospodarsko življenje, ki ne bi gradilo na erotičnih impulzih, torej na 

poželenju, želji po posedovanju, nagonu po (p)osvojitvi, temveč na timotičnih impulzih, kot sta 

želja po priznanju in samospoštovanju?«188 

 

Nasprotno temeljni težnji, za katero si prizadeva Sloterdijk, lahko po njegovem mnenju načela 

novega (!) vladajočega moralnega sistema strnemo v tri točke oziroma zapovedi: (1) Moraš si 

želeti in uživati, kar ti kot poželenja vredno blago pokažejo drugi! (2) Ne delaj nobene 

skrivnosti iz svojega poželenja in uživanja! (3) Morebitnih ne-uspehov pri tekmovanju za 

dostop do objektov poželenja in privilegijev uživanja ne smeš pripisati nikomur drugemu kakor 

pa samo sebi!189 – Kaj je tukaj novega?  

                                                 
185 Za izjemno in vplivno analizo družbe spektakla glej Debord, Guy. 1999. Družba spektakla. Ljubljana: 

Študentska založba. 
186 Ideja enodimenzionalnega človeka je opisana v Marcuse, Herbert. 2006. One-dimensional man. London: 

Routledge. 
187 Sloterdijk, 2009, str. 30. 
188 Prav tam, str. 47. 
189 Prav tam, str. 294-295. 
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Prva točka jasno kaže na vsemogočnost kulturne in ideološke vpetosti, ne le kapitalistične, 

ampak vsakršne, ki ukaluplja človeka in mu izriše potenciale, še preden je sam prav zares pričel 

živeti kot samostojno bitje. Samostojnosti ni. Vse, kar je, je od tega sveta, je v tem prostoru in 

se odvija v tem času. Ti dve komponenti sta usodni za vsako posamezno človeško dušo, pa če 

je ta še tako uporniška in prevratniška. Druga točka pravi to, kar smo želeli izpostaviti malo 

poprej z naravnostjo človekove narave: naravno je biti človeški, naravno je želeti udobje, le da 

se to na različnih korakih svetovne zgodovine kaže na različne načine; včasih kot lakomna želja 

po hrani, drugič kot neustavljivo hrepenenje po udobju in uživanju. Tretja točka zagotovo 

potrebuje še najmanj razlage. Nekateri mediji, politiki in druge javne osebe, med njimi tudi tako 

imenovani intelektualci in strokovnjaki vseh vrst, bi to zahtevo po odgovornosti za svoje 

preživetje oziroma dostop do udobja in uživanja žurnalistično poimenovali neoliberalizem ali 

neoliberalni teror centrov moči nad periferijo in posameznikom, torej človekom.  

 

Kapital, ki ga predstavljajo nekatere vplivne mednarodne institucije (med njimi za Evropo 

pomembi EC, ECB, IMF), mednarodne korporacije in multinacionalke ter lobiji, ki celotni 

sistem poganjajo in povezujejo, v tej strukturi predstavlja nadnaravno in zunajsvetno silo iz 

onstranstva, ki posameznika tlači in mu s svojo zahtevo po samoiniciativi ter prizadevanju 

nalaga pretežko breme odgovornosti za lastno dobro. Skratka, če je Sloterdijk včasih veljal za 

tistega posthumanističnega fenomenologa in antropologa, ki si upa pomisliti na 

transhumanizem, ki ga prinaša nova doba, če je veljal za nekoga, ki lahko govori o nadčloveku 

kot o metafizični kategoriji filozofske antropologije in se ob tem ne zateče v opravičevanje 

samega sebe z etiko in moraliziranjem, ki bi ga ohranila v dobri luči, je danes Sloterdijk – 

ironično – podlegel trgu, ki zahteva knjige, v katerih bralec najde napotke o tem, kako živeti, 

kako spremeniti svoje življenje in razlago tega, zakaj ne more živeti tako, kot bi želel in kaj vse 

mu onemogoča, da bi svoje življenje spremenil. Rezultat tega je bralec, ki svojih erotičnih 

gonov pohlepa, lakomnosti po užitku in instantnem zadovoljevanju potreb ne bo zamenjal s 

timotično gnanim spoštljivim odnosom do sebe in drugih, ponosno držo ter pogumnim korakom 

k spremembam na bolje, temveč bo ta bralec ostal prav takšen, kot je bil, preden je v roke vzel 

knjigo, a bo odslej v sebi nosil še en dodaten razlog, zakaj ne more ničesar spremeniti in še en 

napotek več, koga in kaj naj krivi za lastno neudobje in za lastno nesrečo.  

 

Zagotovo se tudi pisanje o vseprisotnosti in absolutnosti kulturne tradicije ter ideološke 

vpetosti, ki človeka zapne in uklešči še pred njegovim prebojem v zunajmaternično sfero, zdi 

kot upravičevanje ne-dejavnosti in ne-prevzemanja odgovornosti za lastno življenje ter za 
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lastno bit. Tako bi se zdelo, če ne bi opozarjali in izpostavljali biološkega dejstva samoohranitve 

ter volje do življenja, torej volje same, rečeno s Schopenhauerjem, ki je odličen temelj tega, da 

sprejmemo svoje gone, nagone, instinkte in primitivna hrepenenja kot človeška, kar je enako 

naravna.  

 

Pa vendar je človek zmožen tovrstne erotizirane moči in silnice krotiti. »Medtem ko običajno, 

s strani 'nižjega erosa' diktirano gospodarstvo, izvira iz afektov, ki hočejo posedovati, se 

timotična ekonomija opira na ponos tistih, ki si dovolijo dati.«190 Tukaj Sloterdijk govori o 

solidarnostnih sistemih, ki jih kasneje, še zlasti v delu Spremeniti moraš svoje življenje, imenuje 

imunološki sistemi. Boj za preživetje in obstanek je surov ter krvav, zato je tudi človek, kot že 

mnogo živali pred njim, prepoznal vrednost družbenega življenja in kooperativnega delovanja 

za ohranitev vrste. K temu je pripomogla zlasti evolucija oziroma naravna selekcija, ki je 

samotarje obsodila na samoizločitev iz reprodukcijskih procesov in izumrtje.  

 

Družbeno življenje, ki je od neolitika še dodatno podkrepljeno s specializacijo dela in 

domestifikacijo rastlinskih ter živalskih vrst, se razlikuje od golega družinskega življenja. Če v 

slednjem brezpogojno velja že zgoraj omenjena krvna etika, ki nalaga, da bistveno skrb 

namenjano bližnjim sorodnikom, še zlasti svojim otrokom, je za družbeno življenje vendarle 

potrebna neka širša, splošnejša etika, potreba po kateri se je pojavila kmalu po tem, ko so se 

kooperativne družine (krdela) razširile v večdružinske skupnosti, v katerih so si nekateri 

sorodstveno bili precej bliže kot drugi. Že tukaj je jasna relacijska logika sistema; najsi bo to 

primordialni (primitivni) kooperativni solidarnostni sistem ali pa bolj ali manj sofisticirani 

solidarnostni sistem moderne države blaginje, ki deluje na sistemu davščin in prerazporeditve 

premoženja. Tukaj smo soočeni s premikom od erotizirane gonske (in v določenem smislu tudi 

genske) ekonomije zadovoljevanja potreb sebe in svojih potomcev k timotični ekonomiji, v 

kateri si človek dovoli dati.  

 

A kaj je temelj tega dajanja? Kaj je temelj solidarnosti? Kje tiči temeljna motivacija za to? Sam 

Sloterdijk je sebe negiral le nekoliko prej v istem besedilu, ko je kot temeljno etično 

naravnanost biti prepoznal zahtevo po oziroma naklonjenost ohranjanju ravnovesja med 

prejetim in danim, med izposojenim in vrnjenim.191 Čeprav se zlasti v moderni državi blaginje 

pojavljata dva tipa solidarnosti – dvostranska, kjer je posameznik tako plačnik kot tudi 

                                                 
190 Prav tam, str. 50. 
191 Prav tam, str. 48-49. 
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prejemnik, oboje pa se nekako izravna, in enostranska solidarnost, kjer bogatejši v solidarnostni 

sistem vplačuje relativno precej več od tega, kolikor iz sistema črpa –, se noben ni razvil iz 

golega altruizma, empatije ali želje po kohezivni in visoko kooperativni družbi. Za oba sistema 

solidarnosti velja, »da je geneza in razvoj države blaginje primarno pogojena s premišljeno 

sebičnostjo premožnejših, kar v osnovi izhaja iz preračunljive solidarnosti,«192 za kar obstaja 

več (skladno z Ockhamovo britvijo) prepričljivih razlag.  

 

Abram de Swaan denimo »izpostavlja razsvetljeno sebičnost kot temelj države blaginje. V 

devetnajstem stoletju sta srednji in višji razred izkušala neprijetnosti, kot so bili denimo smrad, 

nalezljive bolezni, beraštvo, kriminal in izgredi, ki so jih vse povzročali revni. Izjemne 

nevšečnosti so bile pomemben motivator za privilegirane razrede, da so izboljšali razmere za 

siromašne in revne. Z izboljšanjem položaja revnih in ukrepi za njihovo discipliniranje so 

zmanjšali njihove težave, s tem pa so pridobili tudi premožnejši.«193 Podobnih razlag je še 

nekaj, med njimi tudi ta, ki solidarnost izvaja iz narave trga sezonskega dela. »Delavci na 

kmetijah, ki so izgubili zaposlitev v zimskem času, so bili nagnjeni k migraciji v mesta, kar je 

povzročilo primanjkljaj delavcev na podeželju v pomladnem obdobju, ko se je povpraševanje 

po delovni sili ponovno povečalo. Zato je bilo v interesu posestnikov, da podpirajo brezposelne 

delavce s tem, da jim dajo skromen dohodek zunaj sezone.«194 Opazimo lahko, da vpeljava 

širših solidarnostnih oziroma so-imunološlkih odnosov, ki bi po Sloterdijkovem mnenju naj 

temeljili na timotičnem ponosu in pripravljenosti dajati ter deliti, ni toliko povezana z 

altruizmom in spoštovanjem drugih, temveč veliko bolj s sebičnimi in egoističnimi goni, ki 

hrepenijo po lastnem udobju, zadovoljitvi in užitku; s tistimi goni torej, ki jih tako Sloterdijk 

kot Platon prepoznavata kot erotičnega izvora.  

 

Čemu je Friedrich Engels podpiral oziroma preživljal Marxa? Več kot trideset let je Engels 

delež svojega dobička iz manchestrske tovarne pošiljal v London, da bi Marx s svojo družino 

nekako preživel in dokaj neobremenjeno »porabil izplačilo za to, da bi zavrgel red stvari, v 

katerem je bil Engels mogoč in potreben.«195 Morda pa je le pristno in trdno prijateljstvo tisto, 

                                                 
192 Beer, Paul de, in Ferry Koster. 2012. „Altruizem ali sebičnost? Solidarnost in država blaginje.“ V Podobe 

solidarnosti, uredil Tadej Pirc, prevedel Tadej Pirc, 85-95. Gornja Radgona: A priori, str. 88. 
193 Prav tam. 
194 Prav tam, str. 89. 
195 Sloterdijk, 2009, str. 56. 
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ki lahko preseže spone in vrzeli erotizirano-živalske psihe človeka. Prijateljstvo, ki razume 

škodljivost sotrpljenja, saj »prijatelja naredi soveselje in ne sočustvovanje.«196  

 

Sloterdijk seveda teži k temu, da bi tovrstna brezpogojna solidarnost veljala obče, skratka, da 

bi timos dokončno prevladal nad erosom, za kar je po njegovem mnenju potrebno opraviti tri 

velike naloge, ki jih nalaga prihodnost. To so (1) razširitev socialne države v nadnacionalno 

dimenzijo (kar se sklada z njegovo koncepcijo splošne imunologije v delu Spremeniti moraš 

svoje življenje), (2) integracija nečloveških akterjev, živih bitij, ekosistemov, stvari nasploh v 

makropolitične mehanizme odločanja in (3) nevtralizacija genocidnih potencialov s pomočjo 

politike posthistorične dedramatizacije.197 Projekt seveda zveni privlačno in smiselno (z vidika, 

da je udobneje živeti v miru kot vojni/nemiru), a je njegova izvedljivost izjemno vprašljiva in 

nejasna, še zlasti ob predpostavki, ki smo jo tekom besedila skušali ustoličiti kot dejstvo, da 

človeka obvladujejo erotizirane silnice. Te namreč svojega delovanja in moči vplivanja ne 

merijo po svojih daljnosežnih učinkih, marveč po sprotnih zadovoljitvah primitivne lakomnosti 

po užitku.  

 

Sloterdijk sam odkriva bistvo erotike v rojstvu pohlepa na primeru piramidnih iger oziroma 

Ponzijevi shemi, ki je po padcu komunističnega bloka leta 1991 obsedla večji del 

vzhodnoevropskega prebivalstva. Največje razsežnosti – tako po vključenosti deleža 

prebivalstva kot tudi posledicah – so dosegle razne sheme v Albaniji, ki so do konca leta 1996 

z obljubo instantnega bogatenja, kar so med drugim oglaševali tudi na državni televiziji, vase 

posrkale več kot polovico prebivalstva celotne države. Kot vsaka tovrstna shema so tudi tiste v 

Albaniji prišle do točke nevzdržnosti, ko izplačila enostavno niso več mogoča, saj se dotok 

novega denarja na neki točki zaustavi. Nekateri ljudje, ki so bili pri vrhu piramide, so nekaj 

časa celo prejemali mesečna izplačila dobičkov, ki so segali tudi do višine 40 ali 50 odstotkov 

vložka (tudi to je propagandno delovalo k motivaciji vedno novih sodelujočih), a je večina svoj 

denar izgubila. S tem so nekateri izgubili prav vse, kar so imeli, saj so za sodelovanje v 

piramidni igri, ki je garantirala bogastvo, torej iluzijo sreče, prodali vse, kar so imeli ali pa so 

najeli posojila, za katera so jamčili z vsem svojim premoženjem.  

 

                                                 
196 Za izvrstno umestitev tega Nietzschejevega klica iz dela Človeško, prečloveško (Nietzsche, 2005, str. 266) v 

sodobni čas (melo)resentimenta glej Lozar, Janko M. 2014. „Metafizična dediščina ali breztemeljnemu naproti.“ 

V Horizonti drugosti, uredil Tadej Pirc, 27-37. Gornja Radgona: A priori, str. 34-35. 
197 Sloterdijk, 2009, str. 66-67. 
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Ob zlomu igre je Albanija doživela hude nemire, v katerih so razočarani in jezni uničevali in 

kradli vse, kar jim je prišlo na pot. Leta 1997 je albanskim oblastem le uspelo umiriti situacijo 

in preprečiti državljansko vojno, mnogo Albancev pa še danes ni bilo poplačanih, saj je večina 

denarja ostala skrita na računih v tujih bankah.198 Albanska zgodba, kot rečeno, ni edina, je pa 

najočitnejši primer tega, kakšni so temeljni človeški goni in kako se kažejo, ko so spuščeni z 

vajeti. Bistveno je iskreno pripoznati in sprejeti, da je prehod iz totalitarnega, zaprtega in strogo 

kontroliranega komunističnega sistema v odprti in tržni kapitalistični sistem v vseh nekdanjih 

vzhodnoevropskih in jugoslovanskih družbah pokazal najprej pravi obraz človeka in ne toliko 

pravega obraza kapitalizma. Priložnost dela tatu, priložnost – tokrat za vse, ne le za elito – pa 

je zagotovil liberalni kapitalizem. Slednji je človeku le omogočil, da svojo egoistično in 

lakomno slo uveljavi na tako imenovanem svobodnem tržišču, torej tam, kjer je ljudem 

dovoljeno prodajati tudi sanje.  

 

»Kot vsi, ko sledijo klicu popularnega erosa, so bili poživljeni Albanci prepričani, da so tokrat 

na vrsti oni, da bi si domov pripeljali nekoliko prelepo nevesto.«199 

 

 

Biti-v-svetu-kapitala 

 

»Današnji kapitalistični gospodarski red je velikanski kozmos, v katerega se rodi posameznik 

– vsaj kot posamezniku mu je dodeljen kot dejansko nespremenljiva lupina, v kateri mora živeti, 

in mu, zapletenemu v tržna razmerja, vsiljuje norme svojega gospodarskega delovanja. 

Fabrikant, ki nenehno ravna proti tem normam, bo zato ekonomsko prav tako neizbežno 

izločen, kakor bo delavec, ki se jim ne zna ali ne more prilagoditi, kot brezposeln postavljen na 

cesto.«200 

 

Weber je te besede pisal pred več kot sto leti, a so prav toliko in še bolj aktualne tudi danes. 

Vse, kar smo do sedaj skušali prikazati, je strnjeno v tem odlomku iz temeljnega besedila 

ekonomske sociologije Protestantska etika in duh kapitalizma (1905), v katerem je jasno, da 

ima klasična sociologija veliko daljše korenine v filozofiji ali celo v metafiziki, kot bi današnja 

sociologija, ki se opira na empirijo in analizo partikularnih kotičkov družbene realnosti, želela 

                                                 
198 O albanskem primeru Ponzijeve sheme več prav tam, str. 276-283. 
199 Prav tam, str. 283. 
200 Weber, 1988, str. 42. 
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priznati. Vpetost novorojenega, ki se verig dejanskega časa in prostora nikoli ne znebi, je 

temeljno dejstvo razbiranja ethosa. Ko Weber govori o duhu kapitalizma, govori o ethosu, ki 

ga ta obvladuje, še prej pa govori o kalvinistični etiki, ki temu ethosu daje motivacijo in splošne 

koordinate v imaginariju potencialov. Kalvinistični ethos oziroma ethos racionalnosti in 

preračunljivosti – z erotiziranim človekovim instinktom pa ethos lakomne sle po udobju v 

brezskrbni preskrbljenosti – se v vsakdanjiku kaže kot potrošništvo z vsemi svojimi derivati.  

 

»Če so kupovanje, prodajanje, najemanje, prepuščanje, sposojanje in posojanje operacije, ki 

zadevajo vse vidike življenja v Veliki instalaciji, potem je neizogibno, da bo dostopnost stvari 

skozi monetarno posredovanje vzbudilo ustrezajoči svetovni čut.«201 Sloterdijkova »Velika 

instalacija« je Webrov »veliki kozmos«, ki se kot nezamenljiva lupina oprime človekove biti; 

kaj drugega mu je torej dano, kot biti potrošnik? Kaj drugega lahko iz tega sledi na transhumani 

ravni kot temu ustrezajoči svetovni čut monetarnega potrošništva? »Za kapitalizem lahko šele 

sedaj rečemo, da je zmeraj pomenil več kot le produkcijske odnose; njegova moč oblikovanja 

je zmeraj segala dlje od dometa miselne figure 'globalnega trga'. Implicira projekt postavitve 

celotnega delovnega življenja, življenja želja in ekspresivnega življenja ljudi, ki jih zadeva, v 

imanenco potrošniške moči.«202  

 

Vzpostavlja se torej svet, ki ni novi svet niti alternativni svet, temveč ta, le ta eden, ki ga 

mislimo in ki sedaj že utečeno obrača kolesje povpraševanja in ponudbe. Gre za notranji 

mehanizem sistema, ki ni vsiljen ali dodeljen od nečesa/nekoga tretjega ali zunanjega temu 

svetu; to je sistem, ki ne le, da opisuje intersubjektivne relacije in odnose, temveč je preko 

ethosa globoko vtisnjen tudi v vsako posamezno bitno naravnanost. Vsaka zavest, ki teži k 

nečemu, uporablja enak operacijski sistem, variirajo le moduli, ki se na ta sistem prilepljajo. 

Zato »karkoli se danes zgodi v domeni potrošniške moči, se zgodi v okviru splošne 'notranje' 

realnosti. Kjerkoli se človek nahaja, si mora nad seboj predstavljati stekleno streho. Temu se 

ne izognejo niti izjemni dogodki.«203 A ne le nad seboj, taista steklena streha204 je tudi v človeku 

samem, nosi jo s seboj na vsakem koraku in noben geografski odmik ne pomaga pri pregonu, 

saj je bila v njem, še preden se je je ovedel; v bistvu ga je prav ona privedla k zavesti.  

                                                 
201 Sloterdijk, 2013a, str. 206. 
202 Prav tam, str. 176. 
203 Prav tam, str. 193. 
204 Sloterdijk uporablja prispodobo kristalne palače, ki je s svojo namembnostjo gostovanja svetovne razstave, 

torej vsega, kar se v nekem svetovnozgodovinskem trenutku da kupiti, najprimernejša svetna konstrukcija, ki 

posnema metafizično konstrukcijo ethosa. 
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To dejstvo ni nekaj novega in se ni pojavilo nenadoma; potek svetovne zgodovine je to 

anticipiral že od neolitika naprej, iz biologistične pozicije pa bi lahko trdili, da drugače niti ne 

bi moglo biti. Vsaka moralna dilema je zmeraj najprej razkol med biologijo in družbo, torej 

med naravo in nečim, kar ne želi več biti narava. To, kar se odteguje naravi, pa je zmeraj 

umetno, arbitrarno, kontingentno in imaginarno. Vsaka družbena norma je konsenz. Vse, kar je 

družbeno, je konstrukt in prav o tej (stekleni) konstrukciji govori Sloterdijk; tukaj znotraj je 

varno, sem narava ne more, obenem pa se v tem transparentnem prostoru človek čuti manj 

utesnjenega in nevednega, saj mu steklena konstrukcija omogoča pregled nad naravnim. Tam 

zunaj je narava, tukaj znotraj je človek, tukaj je družba. »Vizionarji devetnajstega stoletja so 

tako kot komunisti dvajsetega že razumeli, da bo po preteku bojevniške zgodovine družbeno 

življenje zavzelo zgolj prostor v razsežni notranjosti, v domestično organiziranem in umetno 

klimatiziranem notranjem prostoru.«205 A nihče ne upa na glas povedati, da je človek v to 

veličastno konstrukcijo s seboj (natančneje, v sebi) pripeljal tudi nekaj tistega od zunaj, nekaj 

divjega.206 Vsak je v to notranjščino kristalne palače, ki je bila postavljena na imaginarnih 

temeljih timosa, vnesel tudi nekaj (biološko odmerjenega) erosa. Ponovno, moralna dilema – 

nazadnje je vsaka odločitev v življenju posameznika umerjena po vzorcu moralne dileme – je 

zmeraj dilema med primordialnim in družbenim.  

 

A kaj to pomeni za svet, v katerem je osrednje vezivo družbe kapital oziroma denar? »V resnici 

se je denar že davno izkazal kot operativno uspešna alternativa Bogu. Danes to zadeva 

celokupnost vseh stvari bolj, kot bi stvarnik nebes in Zemlje kadarkoli lahko.«207 Sledeč Webru 

je najprej nastopilo popolno zanikanje naravnega v človeku. Prvi korak je storil kalvinizem, ki 

je sledilcem zapovedal popolno askezo in racionalnost, kot drugo pa popolno predanost 

svojemu poklicu. Skratka: delati in varčevati. Pa vendar to še ni dovolj za ključno geslo 

kapitalističnega sistema, ki se glasi: akumulacija kapitala za še več kapitala. Trdimo, da je tukaj 

morala vstopiti in svoje pridati erotična (ali erosna) plat človeka, iz katere izžareva želja po vse 

večjem udobju. Tukaj se je zgodilo rojstvo lakomnosti v njenem pejorativnem pomenu. 

Erotizirani ethos namreč ustvarja pogoje bivanja, ki bitno postajanje usodno prelevijo v biti-v-

svetu-kapitala. 

 

                                                 
205 Sloterdijk, 2013a, str. 171. 
206 Morda je vendarle točno to povedal avtor romana, ki opisuje nenačrtovano pustolovščino mladih britanskih 

dečkov, ki so na odročnem otoku v iskanju pošasti naposled odkrili, da se ta skriva v njih in da so jo na otok 

prinesli sami, v sebi. Glej Golding, William. 2004. Gospodar muh. Ljubljana: Delo. 
207 Sloterdijk, 2013a, str. 209. 
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Kako ta struktura deluje, je najlepše prikazal Adam Smith, klasik teorije kapitalizma, in sicer v 

svojem epohalnem delu Bogastvo narodov. Njegov slavni govor, ki je kasneje postal znan kot 

Glasgowska zdravica oziroma Govor o šivanki, je rekonstruiral Sloterdijk in v apokrifnem 

besedilu bistvo oziroma mehaniko kapitalizma (dinamiko ponudbe in povpraševanja) imenitno 

strnil v zgolj nekaj pomenljivih odstavkih. Tukaj bomo osvetlili le ključne odlomke, iz katerih 

veje omniprezenca potrošniške logike povpraševanja in ponudbe oziroma kapitalizma: 

 

»… Gospodje, kaj držim tukaj v roki? … s tem bom razložil, da je alfa in omega znanosti 

bogastva narodov resnično šivanka, predmet, ki bi le stežka bil bolj vsakdanji, domač ali 

skromen. Pa vendar trdim, da ta majhna stvar vsebuje skupek ekonomske modrosti našega časa, 

le če nanjo pravilno pogledamo. … Zamislimo si nerazvito državo brez delitve dela in brez 

trgovanja, kjer vsak oskrbuje le sebe: v takšni državi ni nobene potrebe po akumulaciji kapitala 

ali rezerv. Vsak zadovoljuje le lastne potrebe, ko se te pojavijo. Če je lačen, gre v gozd lovit. 

Če je njegovo ogrinjalo ponošeno, si ogrne krzno prve velike divjadi, ki jo pokonča. Če njegova 

koliba počasi razpada, jo po svojih najboljših močeh popravi z bližnjimi vejami in travo. Res 

moram razlagati, da bi v takšni državi zaman iskali šivanke? Da deset tisoč drugih uporabnih 

predmetov niti ne omenjam! Tam ne bo nobenih šivank – prvič, ker nihče ne bi znal, kako jih 

uporabljati in drugič, ker nobenemu od državljanov ne bi prišlo na misel, da bi kaj takšnega 

izdelal, razen v sanjah, kar pa ne bi rezultiralo niti v redno proizvodnjo niti trgovanje. V državi, 

kjer bi se velika večina ljudi odpovedala starim načinom samozadostnosti, pa bi stvari bile 

povsem drugačne. … Dobro me poslušajte, gospodje: v tem redu stvari mora biti vsak 

izdelovalec dobrin pripravljen ustvariti bogastvo ali izgubo v polni odvisnosti od potreb drugih, 

ki, kar se njih tiče, polagajo svojo usodo v roke tujcev. Čeprav norost, je v tem tudi metoda. … 

Poglejte to šivanko, gospodje! Lahko smo gotovi, da je njen izdelovalec ni izdelal za lastno 

uporabo ali svoje zadovoljstvo. Brez da bi vedel kaj več o okoliščinah tega moža, trdim, da ga 

je ta šivanka dobro preskrbela in ga morda celo naredila bogatega državljana. In zakaj? Zato, 

ker je odločitev, da svojo dobrobit postavi na konico šivanke, neizbežno vodila k nikoli prej 

videnemu razvoju umetnosti izdelovanja takšnih šivank. Neizučeni delavec bi lahko, četudi bi 

bil resen in marljiv, proizvedel komajda eno samo uporabno na dan, v najboljšem primeru pa 

morda peščico. Sedaj pa proizvodnja šivank predstavlja samostojno industrijo, medtem ko je 

specializacija delavcev privedla do porasta v proizvodnji, ki meji na čudež. … Izdelava šivanke 

vključuje osemnajst različnih korakov. Nedavno sem obiskal tovarno, v kateri deset delavcev 

vsak dan lahko proizvede 48 000 šivank, kar pomeni, da jih vsak izmed njih proporcionalno 

naredi skoraj 5 000 – medtem ko bi posamezen delavec, kot sem dejal, v istem času komajda 



117 

 

zmogel proizvesti eno. Prav ta domiselna delitev dela in ravno toliko domiselna nova 

kompozicija, gospodje, sta to, v čem morate v prihodnje iskati končne vzroke bogastva narodov; 

v tem in ničemer drugem. … Seveda, ta izjemno povečana produkcija in izboljšave dobrin za 

menjavo niso vse, kar je potrebno. Specializirana izdelava dobrin zahteva družbo bistrih 

državljanov, ki so svoje potrebe razvili v vse smeri. Predstavljajte si, gospodje, državo z 

desetimi ali dvajsetimi tovarnami šivank, od katerih je vsaka izmed njih prav toliko produktivna 

kot tista v mojem prejšnjem primeru: to bi zahtevalo tudi populacijo kupcev šivank, populacijo, 

ki bi ob tisoč ostalih nenavadnih zahtevah izražala potrebo po obilni založenosti s temi 

koničastimi predmeti. Potrebno število ne bi bilo majhno … Civilizirano ljudstvo, bi sklenil 

ekonomist, je skupina ljudi, ki so dovolj kultivirani, da potrošijo 150 ali 300 milijonov šivank 

letno. Razumete sedaj? Vidite posledice? Kakšno poplavo ostalega bogastva bomo nenadoma 

imeli pred očmi, saj, gospodje, kjer je potrebnih toliko šivank, bo potrebna tudi gora blaga, 

polne sobane svile, najprostornejše pisarne polne tekstilnih bogastev sveta, ogromna skladišča 

polna oblačil, rjuh, pregrinjal in zaves vseh vrst. Vsakemu opazovalcu naposled postane jasno, 

da vse to mora biti sešito, kar zahteva šivanke, niti in deset tisoče rok, ki šivajo in režejo, karkoli 

vzamejo v roke. Nemudoma imamo pred očmi mentalno sliko neštetih elegantnih dam odetih v 

čudovite obleke, ki se spogledujejo z ogledalom. Ne zamišljamo si le bogatih žensk, saj imajo 

tudi prodajalke in dekle svojo vlogo v tem koketnem dogajanju. Pomislite na ladje v pristaniščih 

in vagone na deželnih cestah, ki to bogastvo premikajo naokoli po svetu! Skratka, naša domača 

industrija šivank je takšne razsežnosti lahko dosegla šele, ko so se vse te potrebe prebudile in 

zrasle v nebo. Nazadnje, ostale države se od naših tovarn šivank lahko marsikaj naučijo – 

zagotovo nam jih zavidajo. Številni trgovci iz celega sveta obiščejo Britansko otočje, da bi naš 

presežek preusmerili na svoja območja. Je sploh še kdo lahko presenečen nad tem, da skromna 

šivanka postaja vir največjega bogastva več kot le peščice in dovolj varen vir prihodka mnogih? 

… Proizvodnja tako imenitnih in številnih šivank, bodisi v naši ali kateri drugi državi, se nikoli 

ne bi mogla zgoditi brez razvoja ideje v glavi prvega poslovneža: zastaviti vso premoženje za 

proizvodnjo tega vsakdanjega predmeta. … Da se izognemo vsakršnemu nesporazumu: ne 

nameravam slaviti le marljivega moža, katerega trdna vera v šivanko lahko celemu svetu ponudi 

tako uporaben predmet, le če je pripravljen plačati njegovo lastno ceno. Več kot to, želim slaviti 

skrivnost, na kateri temelji povezava med vsemi dobrinami, ki so za menjavo dostopne na trgu. 

… Bolj trezno premišljamo dejstva, bolj presunjeni smo, ko vidimo, da ne le šivanke, ampak 



118 

 

na deset tisoče različnih proizvodov kroži v svoji orbiti z osupljivo natančnostjo, kot da bi jih 

do njihovih destinacij vodila nevidna roka.«208 

 

 

Globalizirani ekonomizem ali etika ničelnega dostojanstva 

 

»Nevidna roka«, ta znana fraza liberalne ekonomije, ki je na eni strani mistificirana in čaščena 

(v tem oziru je zelo podobna svetemu kot numinoznemu, ki ga Rudolf Otto pojmuje kot 

mysterium tremendum et fascinans,209 torej nečemu, česar ni mogoče ujeti ali opisati niti z 

racionalnimi kategorijami ujeti v misel, pa vendar je prisotno in navzoče, še zlasti pa delujoče), 

na drugi pa zaničevana kot izmišljotina ali prezirana kot kruta nadsistemska moč. Aluzija na 

nadnaravne ali božanske sile je namerna. Pri nevidni roki kapitalizma gre skratka za 

univerzalizirano dejstvo, ki obvladuje vse, kar se znotraj njenega univerzuma nahaja. Tukaj ne 

gre za determinizem, prav tako kot ne gre za determinizem v deističnih teorijah (teologijah); 

vsaj v krščanski, kjer bog ne določa vsake svetne poteze, situacije ali odločitve, ampak se te 

odgovornosti odveže, ko človeku, torej akterju, podeli možnost in moč svobodne volje. Vse, 

kar je, je v bogu, ki skrbi za harmonično konstelacijo vseh elementov, kar pa se odvija v njem 

– kar človek (tako nepomemben in majhen v primerjavi z Njim) počne –, pa ni v celoti odvisno 

od boga, temveč v veliki meri od človeka samega. Ta je prepuščen izbiri, ali se bo ravnal po 

božjih zakonih ali pa bo tem obrnil hrbet in se podal na neznano pot preizkušenj in moralnih 

dilem.  

 

Tukaj postaja vse bolj očitno, da »nevidna roka« kapitalistične metafizike pomeni prav to, kar 

pomeni »božje oko« za krščansko metafiziko. Sistem medčloveških relacij sodobnosti, ki ga v 

popolnosti opisuje kapitalizem, je prav tako univerzalen in globalen. Še več, to je edina realnost, 

ki jo človek ali posameznik kot člen v tej veliki konstelaciji pozna. In tako kot božja previdnost 

bdi nad svetom, v katerem skuša ohranjati harmoničnost postavja in pravo mero vseh elementov 

ter njihov kavzalni smisel – recimo temu prestabilirana harmonija210 –, tudi kapitalistična 

nevidna roka bdi nad akterji ujetimi v razmerja tržnih postopkov ter krogotok ponudbe in 

povpraševanja. Prav nevidna roka je tista, ki ohranja smiselno razmerje med ponujenimi izdelki 

                                                 
208 Prav tam, str. 199-202. 
209 Otto, Rudolf. 1993. Sveto. Ljubljana: Nova revija, str. 13-15. 
210 Leibniz, Gottfried Wilhelm. 2004. „Metafizični diskurz.“ V Izbrani filozofski spisi, avtor Gottfried Wilhelm 

Leibniz, 19-63. Ljubljana: Slovenska matica, str. 35-37. 
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na trgu in obsegom povpraševanja, torej potrebami po teh izdelkih. Skratka, »nevidna roka 

kapitalizma« je točno tisto, kar opisuje bistvo globaliziranega ekonomizma, katerega pomen in 

vlogo za sodobni ethos skušamo razgrniti na zgornjih straneh, obenem pa to, kar odreja in 

odmerja vse ostalo v veliki konstelaciji biti-v-svetu-kapitala. 

 

Globalizirani ekonomizem pa ni enako ekonomiziranemu globalizmu, formulaciji iz naslova 

pričujočega dela. To je namreč že nadaljnji korak, ki ob racionaliziranem podjetnem umu 

vključuje še voljo do moči, oboje pa v sodelovanju stremi k univerzalnosti, absolutu in 

globalnosti. Ekonomizirani globalizem pomeni prevlado »svetovnotržne metafizike,«211 ta pa 

oblikuje variacijo kapitalističnega ethosa, ki določa etiko ničelnega dostojanstva oziroma etiko 

»brezdostojanskosti« [Würdelosigheit].212  

 

Dostojanstvo je pojem, ki je svoj zagon in veljavo dobil z razsvetljensko deklaracijo o pravicah 

človeka in državljana, še bolj pa se je ustoličil na piedestalu zahodnega moralizma z univerzalno 

oziroma Splošno deklaracijo o človekovih pravicah Organizacije združenih narodov iz leta 

1948, kjer je dostojanstvo omenjeno na štirih mestih: dvakrat že v preambuli (v prvem in petem 

odstavku) ter v prvem in dvaindvajsetem členu. Prvi člen deklaracije pravi, da se vsi ljudje 

rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo ter enake pravice. Obdarjeni so z razumom in 

vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje, v dvaindvajsetem pa, da ima vsakdo kot 

član družbe pravico do socialne varnosti in pravico do uživanja, s pomočjo prizadevanja svojih 

skupnosti in mednarodnega sodelovanja ter v skladu z ureditvijo in sredstvi neke države, 

ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, nepogrešljivih za njegovo dostojanstvo in svoboden 

razvoj njegove osebnosti; kot razlog za sprejem deklaracije pa preambula navaja tezo, da 

priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe in njihovih enakih 

in neodtujljivih pravic pomeni temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu.213 

 

Človekovo (inherentno) dostojanstvo kot temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu je 

pravica oziroma predikat, ki si ga je zase izmislil človek sam. Tukaj ne gre za nič prirojenega, 

saj v naravi dostojanstvo ne obstaja. To je goli politični ali družbeni pojem, ki ga lahko človek 

podeli sam sebi, ne more pa se z dostojanstvom roditi, saj bi to predpostavljalo obstoj 

                                                 
211 Beck, 2010a, str. 154. 
212 Sloterdijk, 2009, str. 33. 
213 OZN. 1948. „Splošna deklaracija človekovih pravic.“ Poskus dostopa 25. 8. 2014. http://www.varuh-

rs.si/index.php?id=102. 
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dostojanstva v biološki sferi, kjer tovrstni moralistični pojmi nimajo nobene vrednosti. Na 

pomen krvne etike nakazuje tudi sama deklaracija, ki pravi, da bi morali ravnati drug z drugim 

kakor bratje. Ta zahteva predpostavlja večji ali tehtnejši pomen družinske vezi, a ga skuša s 

političnim prijemom izničiti. V naravno ureditev skuša zarezati s prisilnim načelom egalitarne 

naklonjenosti.  

 

Ob tem so biološko tudi svoboda, pravičnost, mir na svetu, čast, srd ipd. povsem prazni 

koncepti. Žival se namreč ne ozira na pravičnost, ko skuša zadovoljiti svoje potrebe po 

preživetju in ohranitvi (kar pomeni po teritoriju, hrani in reprodukciji), marveč se ravna le po 

smotrnosti alternativ, ki jih ima na voljo. Prav tako je s človekom: človek biologije se ne rodi z 

dostojanstvom, to je le družbena oziroma politična konstrukcija, ki skuša presekati z erosom, 

torej s tistim naravnim v človeku, in utemeljiti etiko izvirajočo iz timosa, ki je utemeljen prav 

na inherentni prisotnosti dostojanstva vsakega človeka. To lahko razumemo tudi kot absolutno, 

intrinzično in neodtujljivo vrednost vsakega človeškega življenja. 

 

Skratka, tukaj ne gre za nič naravnega niti svetega, temveč za golo arbitrarno odločitev. Še več, 

gre za določitev, s katero se dela umetna ločnica med naravnim in družbenim, s čimer se prav 

tako dela ločnica med erosom in timosom; prvi se naslanja na biologijo, to je na gone, 

zadovoljevanje potreb in rodovni egoizem (samoohranitev posameznika za ohranitev vrste), kar 

pa v družbeni sferi pomeni egoizem, ki nase pritegne koruptivne prakse nepotizma in 

klientelizma; medtem ko se drugi naslanja na politiko, skratka na čast, srditost in potrebo po 

pravičnosti, še najbolj pa na potrebo po svobodi kot fantazijo vseh fantazij družbenega človeka, 

ki se je svoji svobodi odpovedal, da bi lažje preživel (v miru) in se ohranil. To je sicer čista 

politična odločitev, a se v njenem jedru skriva čista pragmatična biološka motivacija, kjer je 

smotrnost odpovedi svobodi moč najti v boljših možnostih preživetja vrste. Čeravno smo pričeli 

pri ultimativno timotičnem pojmu svobode, smo naposled vendarle ponovno prispeli v eros. 

 

Ko govorimo o dostojanstvu kot temeljnem bistvu timotične etike ali politike, a smo jo prisiljeni 

misliti v okviru erotiziranega ethosa, saj nam drugačen ni dostopen, postane dostojanstvo 

rezidualni pojem neke etike, ki obstaja le kot ideal in ideja, torej kot ideološka konstrukcija 

moralizma. Ta zmeraj odgovarja na klice po pravičnosti, ki so naposled vendarle istega izvora 

kot vse ostalo nam znano: izvirajo v erotični substanci. Univerzalna pravičnost je prazni pojem 

oziroma populistična puhlica moralizirajočih politikov, žurnalizma in celo akademije. Vsaka 

pravičnost je ultimativno skladna z etičnim sistemom, iz katerega izhaja, v vsakem drugem 



121 

 

etičnem sistemu pa to več ni pravičnost oziroma se njena materija ne sklada s formo, ki jo 

predpisujejo drugi etični sistemi. Pravičnost je sicer univerzalna kategorija, a vsaka perspektiva 

jo misli in napolnjuje z drugačno materijo ter ustroja po drugačnih formalnih kriterijih. Pravo, 

ki iz tega izhaja, pa ne more mimo dejstva, da pravičnost za nekoga pomeni nepravičnost za 

nekoga drugega. Enako je s pravico. 

 

A vendar se zdi, da pravica do (človekovega) dostojanstva presega perspektivizem resnice in 

etičnega sistema, zato so ti sistemi na tej točki še toliko bolj ranljivi. Ekonomizirani globalizem 

k trhli vlogi dostojanstva ne pripomore kaj veliko. Prej obratno, saj se v družbi erotiziranega 

ethosa dostojanstvo kot bolj ali manj prazna beseda umika veliko bolj jasnim konceptom in 

težnjam. Podjetni um zahodnega človeka temelji v erotični substanci in ne timotični, saj je 

jasno, da se »aksiom vsakdanjih poslov, kot je znano, glasi, da mora tisti, ki želi iz nesramne 

igre iziti kot zmagovalec, sprejemati pravila igre. Realizem pred tem ozadjem se imenuje 

hladnokrvnost v nesramnosti.«214 Sloterdijk tukaj ujame bistvo erosa in njegove vloge v 

vsakdanjem poslovanju, kar ne pritiče le visokemu poslovnemu svetu, temveč še veliko bolj 

ekstenzivno vsakdanjim operacijam običajnih državljanov na trgu, kjer sooblikujejo krogotok 

ponudbe in povpraševanja.  

 

Ni dovolj le nesramnost, torej brezobzirnost in neupoštevanje ostalih pri doseganju zadovoljitve 

lastnih potreb (po hrani, udobju, statusu in/ali moči), temu se nujno mora pridružiti še 

hladnokrvnost v tem početju, ki zagotavlja miren spanec. Nesramnost sama je lahko 

problematična, saj se nesramni akter zaradi obče veljavnega ethosa te nesramnosti vendarle 

sramuje in mu lahko kaj kmalu postane žal; lahko se celo zgodi, da svojo nesramnost poskusi 

kompenzirati z opravičilom. Tukaj bi seveda postmetafizični ethos ekonomiziranega 

globalizma odpovedal. Za njegovo ohranitev je zato nujno potrebna hladnokrvna brezbrižnost 

v nesramnosti, ki nesramnega akterja distancira od lastne nesramnosti. V skrajnem primeru se 

takšen akter zateče k pokoritvi z dobrim dejanjem, z dobrodelnostjo (charity). – Ta nesramnost 

s hladnokrvno brezbrižnostjo tako postane nepomembna in prav zares izgubi svoj pomen, ki ji 

ga pripisuje etika. A katera etika je to? Zagotovo ne ta, ki jo živimo, temveč tista, ki jo skozi 

medijsko in politikantsko moraliziranje želimo. To, kar mislimo, da želimo, pa po mnenju 

teoretske psihoanalize215 – gotovo tudi skladno z našo eksplikacijo – nikoli ni tisto, kar tudi 

zares želimo.  

                                                 
214 Sloterdijk, 2009, str. 47. 
215 Glej pomenljiv prispevek v Žižek, Slavoj. 1989. The Sublime Object of Ideology. London: Verso. 
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Čast, pogum, pravičnost, dostojanstvo; vse to so konstruirani pojmi, ki v vsakem etičnem 

sistemu pomenijo nekaj drugega. Vse to so univerzalistični pojmi, ki nimajo univerzalne 

zasnove niti univerzalne vsebine. Timos je zato neke vrste prazna kategorija, ki obstaja le v 

idealizmu filozofske refleksije ogabnega sveta in v ideologiji politične propagande boljšega 

sveta. Zato moramo Sloterdijkovo tezo – »Kjer je na oblasti pomanjkanje, ima besedo 'etika 

brezdostojanskosti'«216 – razumeti skozi njeno narobno branje: ne gre za to, da bi etika 

brezdostojanskosti veljala v umazanem in (še ne) civiliziranem, skratka zaostalem svetu polnem 

pomanjkanja, marveč gre veliko bolj za to, da je etika brezdostojanskoti ali etika ničelnega 

dostojanstva bistveno etika, ki opisuje ethos utemeljen na erotični substanci. Če timos obstaja 

le kot filozofska (moralistična) abstrakcija in politična (moralistična) floskula; in če je eros 

edino, kar je človeku domače, potem je čisto zmeraj in povsod na oblasti pomanjkanje: 

pomanjkanje hrane, udobja, statusa in/ali moči. Prav to pomanjkanje pa rodi etiko ničelnega 

dostojanstva, saj je za zadovoljitev potreb in odpravo pomanjkanja potrebno slediti 

hladnokrvnosti v nesramnosti in se ne ozirati na dostojanstvo, pravičnost, čast in kar še je lepih, 

a praznih motivov.  

 

Zadovoljitev potreb je seveda neizvedljiva naloga. Cilja ni mogoče doseči; tako izhaja iz naše 

poprejšnje eksplikacije napredka kot mobilizacije za mobilizacijo, torej kot gibanja za še več 

gibanja, kjer gre za gibanje proti zadovoljitvi potrebe vseh potreb, torej Potrebe po nesmrtnosti. 

Etike sodobnosti so sistemi, v katerih ni dostojanstva, niti kot prirojene pravice niti kot pravice, 

ki jo posameznik zagotavlja drugemu, niti kot vrednote, ki jo ta posameznik hoče ohraniti zase 

(denimo s častnimi dejanji in pravičnim delovanjem). Biti dostojanstven namreč za ta etični 

sistem ni pomembno, kar pomeni, da so kategorije timosa oziroma timotične vrednote izrinjene, 

prednjačijo pa tiste, ki so utemeljene v erosu. Tako so iz gledišča današnjega moralista 

popolnoma primordialne, včasih celo barbarske. Postmetafizični ethos sodobnosti ne dopušča 

popustljivosti, bistveno je zadovoljevanje potreb in stremljenje k zmeraj več, hitreje, močneje. 

Za vsako ceno, vse za ohranitev in nesmrtnost. 

 

A tukaj se zgodi nekaj pričakovanega in pomenljivega: »napredek se spreobrača v nazadovanje. 

Da higienična tovarniška hala in vse, kar spada k njej, volkswagen in palača športa, topoumno 

likvidira metafiziko, bi bilo celo brezpomembno, da pa to v družbeni celoti sámo postaja 

metafizika, ideološki zastor, za katerim se pripravlja realno zlo, ni brezpomembno.«217 Ni 

                                                 
216 Sloterdijk, 2009, str. 33. 
217 Horkheimer, Max, in Theodor Adorno. 2006. Dialektika razsvetljenstva. Ljubljana: Studia humanitatis, str. 13. 
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brezpomembno dejstvo, da napredek zaradi napredka samega, ki stremi k nesmrtnosti, kroji 

novo metafiziko in iz te izpeljano etiko: etiko ničelnega dostojanstva, kjer gre za preplet vseh 

erotiziranih potreb in želja človeka sodobnega ethosa. »Ideološki zastor«, o katerem govorita 

Horkheimer in Adorno, je naš (erotizirani) ethos; njuno »realno zlo« je naša – s Sloterdijkom 

rečeno – hladnokrvnost v nesramnosti; njuna nova metafizika pa je naša postmetafizična 

naravnanost k nesmrtnosti za vsako ceno, ki jo v njeni univerzalnosti opisuje ekonomizirani 

globalizem. S tem je um postal »instanca kalkulirajočega mišljenja, ki svet prireja za namene 

samoohranitve in ne pozna nobenih drugih funkcij razen funkcije prepariranja predmeta iz 

golega čutnega materiala v material podjarmljenja.«218 

 

  

                                                 
218 Prav tam, str. 95-96. 
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5 CINIČNI RESENTIMENT IN TIMOTIČNI SRD 

 

»Svet bo tako razdeljen na sever, kjer bodo politični ton narekovale starejše ženske, ter jug, ki 

ga bodo poganjali bojeviti mladeniči.«219 

 

V svetu velja nepregledna množica mnogoznačnih opozicij, iz katerih težko izpeljemo tisto, kar 

bi lahko enoznačno razumeli kot njihovo (politično) resničnost. Vsa trenja in boji, ki se danes 

odvijajo pred kamerami, vse bolj pa na družabnih internetnih omrežjih, sprožajo demokratično 

potrebo in željo – s to pa tudi že njeno izpolnitev – po izražanju mnenja. Na eni strani pestrost 

mnenj kaže na hermenevtično odprtost (interpretacij) resnice, na drugi pa vsebina teh mnenj 

kaže na ideološko zasnovo, ki izjemno omejuje potencialni nabor možnih resnic, kar je znak 

prav obratne zaprtosti resnice. Ta je v tem pojmovanju namreč le ena. 

 

Čeravno indiferentni, a informirani opazovalec le stežka razbere pomen dinamike, ki vlada med 

mikro in makro opozicijami, se Fukuyamov sklep zdi intuitivno sprejemljiv in evidenten. Vsaj 

v Evropi velja, da ob odsotnosti česarkoli drugega jasnega in evidentnega ne moremo prezreti 

dejstva, da osnovno opozicijo, ki Evropo dela za to, kar je – unija terja vztrajanje pri 

skupnostnem bivanju, četudi znotraj nje obstajajo skupine in posamezniki, ki ne le da ne 

govorijo istega jezika, ampak med njimi velja zakon inverzije –, tvorijo neomajno resne, 

sofisticirane in disciplinirane starejše ženske na eni strani ter glasni, razgrajaški in jezni mladci 

na drugi. Evropa je torej slika zrele gospe (mame) in njenega adolescenčnega sina.  

 

Situacija zagotavlja čudovite pogoje za klasično (psihoanalitično) zgodbo, v kateri starejši 

(zrelejši) zaradi lastnih frustracij ob neizpolnjenih željah in neizživetih fantazijah s svojim 

moraliziranjem, ki je utemeljeno v (zgolj) pregovorno potrjeni modrosti starejših, onemogoča 

izpolnitev želja mlajšemu (naivnemu), ki s svojo naivnostjo njihovo izpolnitev obenem 

onemogoča tudi sam sebi. Prav ta opozicija drži Evropo v njenih tečajih, saj je tisto, kar je evro-

ameriškemu človeku najbliže in najbolj domače; rodovna etika zahteva brezpogojno vztrajanje 

pri odnosu, v katerem se kopičita na eni strani jeza in razočaranje, na drugi pa resentiment; ne 

maramo se, pa vendar smo družina. Če kaj, moramo evropskim ideologom priznati vsaj to, da 

so iz pretresene in raztresene množice nacij, narodov ter jezikov ustvarili oziroma vzgojili 

družino. Sicer disfunkcionalno, ampak obstaja še kakšna drugačna? 

                                                 
219 Fukuyama, 2006, str. 90-91. 
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V trenutku, ko pogledamo širše, ko preidemo južno ali vzhodno mejo Evropske unije, obenem 

presežemo tudi kakršnokoli možnost jasne razločitve, ki bi poenostavila razpravo o opozicijah. 

Te so večnivojske prav toliko, kolikor so večnivojski odnosi in identitete. V nadaljevanju se 

zato velja odpovedati geografskim in geopolitičnim razločitvam ter se natančneje posvetiti 

emocionalnim razmejitvam: na eni strani tako najdemo cinični resentiment, ki svoje neugodje 

(v lastni interpretaciji pa nepravičnost) utemeljuje z velikim drugim v podobi sistema in 

makrostrukture, česar glavna motivacija je odveza odgovornosti; na drugi strani pa timotični 

srd, ki je v svojem jedru goli eros, a se moralizirajoče odene v oklep timosa, ki ga ščiti v lastni 

neodgovornosti in naivnem, neorganiziranem boju za. Ta se ob pomanjkanju ideološke 

organizacije in eksekutorske infrastrukture pogosto izrodi v na mestu stopicajoči boj proti.  

 

Če ne drugega, je jasno vsaj to, da boj za izpričuje voljo do življenja, voljo do biti, voljo do 

moči, boj proti, neslavni izrodek revolucionarnih gibanj in gibal zgodovine, pa vse kaj drugega 

kot to. Boj proti potlači vsakršno pozitivno vrednoto, ki mu pride na pot, s čimer vse, vključno 

s samim seboj, podari v hladen objem smrti. Distinkcija je morda le navidezna; mar niso prav 

vzgibi volje tisti, za katere smo do sedaj argumentirano prikazali, da se napajajo edinole pri 

izviru človekove samoohranitve in želje po nesmrtnosti? Mar ni tudi razstrelitev lastnega telesa 

v borbi za – paradoksalno – prav narcisoidno stremljenje k nesmrtnosti? In kot zadnje, mar ni 

prav slednje ultimativno obremenjeno s kalkulacijo, ki jo Horkheimer in Adorno postavita v 

samo jedro nove metafizike? Zanemarljivo majhna je razlika med življenjem in smrtjo. 

»Vprašanja samoohranitve je treba obravnavati v istem jeziku kot vprašanja samouničenja. Zdi 

se, da v tem deluje ista logika moralnega preklica.«220 

 

 

Veliki drugi I: resentiment in odveza odgovornosti 

 

»Vstaja sužnjev v morali se začne takrat, ko postane sam ressentiment ustvarjalen in poraja 

vrednote: ressentiment takšnih bitij, ki jim je odtegnjena prava reakcija, reakcija v dejanju, ki 

se oddolžijo zgolj z imaginarnim maščevanjem. Medtem ko vsaka imenitna morala izrašča iz 

nekega triumfirajočega potrjevanja [Ja-sagen] samega sebe, pravi morala sužnjev že vnaprej 

Ne nečemu, kar je 'zunaj', kar je 'drugo', kar je 'ne-sam': in ta Ne je njeno ustvarjalno dejanje. 

To obračanje pogleda, ki postavlja vrednote – ta nujna usmerjenost navzven namesto nazaj nase 

                                                 
220 Sloterdijk, Peter. 2003. Kritika ciničnega uma. Ljubljana: Študentska založba, str. 28. 
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– pripada prav ressentimentu: morala sužnjev potrebuje, da bi nastala, vedno najprej nek 

nasprotni in zunanji svet, potrebuje, fiziološko rečeno, zunanje dražljaje, da bi sploh agirala, – 

njena akcija je v temelju reakcija.«221 

 

Preko Nietzschejeve razlage genealogije resentimenta smo prišli nazaj do pojma reakcije, ki 

tiči v jedru vsake revolucionarne geste. A tukaj ne gre toliko za revolt in aktivno zavračanje 

ponujenega ali dejanskega (o tem bomo spregovorili v naslednjem razdelku, ki opisuje 

timotično delovanje in srdite reakcije), ampak veliko bolj za »imaginarno« zavračanje. V 

temelju resentimenta gre za cinično gesto nečemu reči Ne že vnaprej. Nietzschejev termin 

»imaginarno maščevanje« je problematičen, saj bi lahko predvideval izostanek pravega 

maščevanja, zato je ključna pripomba, da je prav zavračanje – torej »ta Ne« – tisto dejavno, 

maščevalno dejanje. Reči Ne, še preden je znana ponudba ali zastavljeno vprašanje. Reči Ne 

komunikaciji, reči Ne, namesto odgovoriti. Skratka, reči Ne odgovornosti. To je dejanje 

resentimenta, ki ga Nietzsche razbira v praksi »sužnjev«. Prav resentiment je razpoznaven znak, 

ki odseva ločnico med gospodarjem in sužnjem, med fevdalcem in tlačanom, med nadčlovekom 

in tistim, ki to ni. Le kdo je ta?  

 

Odgovor je seveda evidenten: človek, ljudje, povprečni posameznik, ki se zlije z večino; tisti, 

ki sledi ethosu, skratka, tisti, ki je normalen (po normi), skladen z ethosom, se ravna, kot veleva 

običaj, je običajen. Prav tukaj se nam ponuja razlog, zakaj tisti, ki ni nadčlovek, nima imena, je 

nihče. Še zlasti, ker je njegov primarni vzgib resentiment, njegov modus operandi pa neslišni 

Ne. Ne ponudbi, Ne vabilu, Ne daru – Ne življenju! Kolikokrat že so nas opozarjali, da je 

odpoved življenju strahopetno dejanje in da je biti-k-smrti zaradi smrti in ne zaradi življenja 

enako opustitvi volje; volje do biti, volje do življenja. Čemu predati svojo slo, svojo vnemo in 

energijo politikantskim moralizmom ter puritanskim ideologijam? Čemu predati svojo naravo? 

S tem smo le korak od Nietzschejeve bojazni, ki naznanja »čas, ko človek ne bo rodil nobene 

zvezde več. Gorje! Pride čas najbolj zaničevanja vrednega človeka, ki se sam ne more več 

zaničevati. Glejte! Kažem vam zadnjega človeka. 'Kaj je ljubezen? Kaj je stvaritev? Kaj je 

hrepenenje? Kaj je zvezda?' – tako sprašuje zadnji človek in mežika. Zemlja potem postane 

majhna in po nji skače zadnji človek, ki vse dela majhno.«222 

 

                                                 
221 Nietzsche, Friedrich. 1988. Onstran dobrega in zlega. H genealogiji morale. Ljubljana: Slovenska matica, str. 

226-227. 
222 Nietzsche, 1984, str. 16. 
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»Današnje tihe večine same sebe dojemajo in opazujejo izključno skozi ressentiment 

'žrtvoloških [victimological] kolektivov', ki naše odnose z drugimi omejujejo na moralno 

ogorčenost, proti-elitizem, vandalizem, prelaganje krivde in nenehno zahtevanje več 

varnosti.«223 Van Tuinen s temi besedami povzema Sloterdijkova ničejanska razmišljanja,224 ki 

se sicer lepo skladajo s teorijo splošne imunologije,225 a so v precejšnjem nasprotju z občim 

prizadevanjem poznega Sloterdijka oziroma s temelji, na katerih ta prizadevanja gradijo novo 

moralo za tretje tisočletje. Sloterdijk je – kot že izpostavljeno zgoraj – v zadnjem desetletju in 

pol opazno pozabil svoja osnovna (kinična) izhodišča, v katerih je ločeval starogrški kinizem 

od sodobnega cinizma. Prav to binarno opozicijo, ki izhaja iz istega jedrnega motiva, je možno 

izraziti tudi z razlikovanjem med grško in moderno judovsko-krščansko civilizacijo: »V prvi je 

takojšen izraz srda privilegij gospodarjev, medtem ko so sužnji obremenjeni z ressentimentom. 

V drugi pa sužnji razvijejo nov tip srda, ki temelji na odloženem in imaginarnem maščevanju, 

ki premami gospodarje, da srd ponotranjijo in tudi sami postanejo sužnji.«226 

 

»Današnje tihe večine« so torej tisti segment družbe, ki opredeljuje ethos sodobnosti. Sedanji 

ethos je obremenjen z resentimentom, ki je povsem običajni in normalni vzgib sodobnega 

človeka. Resentiment v obliki mržnje, zavisti in maščevalnosti je obenem tudi jedro 

humanizma, ki smo ga skupaj s cinično oziroma erotizirano obliko zavesti prestavili v sfero 

postmetafizike, s tem pa njegovo pojavnost razbrali kot posthumanizem. Ko Max Scheler 

govori o resentimentu humanizma, je ta že zdavnaj prešel svojo primarno zasnovo; in ko 

Scheler zavrača Nietzschejeve teze o resentimentu, si v bistvu zatiska oči pred realizmom 

humanizma in njegovim iskrivim cinizmom. A kljub temu prepozna, da je »humanistično 

gibanje v svojem jedru ressentimentalni fenomen, kot sledi iz samega dejstva, da to 

družbenohistorično dejstvo nikakor ne temelji na spontanem in izvirnem potrjevanju pozitivne 

vrednote, ampak na protestu, protiudarcu (mržnja, zavist, maščevanje itn.) proti vladajočim 

manjšinam, za katere vemo, da posedujejo pozitivne vrednote.«227 Še zmeraj smo v okrožju 

opozicij, v katerem najprej naletimo na primarno relacijo med že omenjenimi gospodarji in 

sužnji – vsak, še tako iskren poskus egalitarizma zapade istemu vzorcu –, od katerih vsi, prav 

vsi pripadajo eni vrsti, skratka človeštvu. A bistveno vprašanje, ki se skriva pod prevleko 

                                                 
223 Van Tuinen, Sjoerd. 2011. „A Thymotic Left? Peter Sloterdijk and the Psychopolitics of Ressentiment.“ 

Symploke 18 (1-2), str. 52. 
224 Sloterdijk, Peter. 2010. Die nehmende Hand und die gebende Seite. Frankfurt am Main: Suhrkamp, str. 156. 
225 Splošna imunologija je najtemeljiteje predstavljena v Sloterdijk, 2013b, njene zasnove pa se pojavljajo že skozi 

moralistični obrat v Sloterdijk, 2009. 
226 Van Tuinen, 2011, str. 54. 
227 Scheler, Max. 2010. Ressentiment. Milwaukee: Marquette University Press, str. 85. 
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dialektične dinamike, je, »ali bi to, kar imenujemo ljubezen do človeštva v njegovi dejanskosti 

– skozi skoraj nezavedni krogotok – lahko imenovali ljubezen do samega sebe?«228 

 

Zagotovo. Vsak drugačen odgovor bi bil v nasprotju z dosedanjo eksplikacijo, skozi katero smo 

skušali prikazati erotizirane in biološke osnove človekovega posvetnega bivanja. Egoizem je 

negativna vrednota, saj nasprotuje moralizirani podobi dobrega, ki se je razmahnila še zlasti s 

pohodom krščanske etike, ki pridiga o bratski ljubezni.229 Tiranija dobrega je tisto, kar 

onemogoča iskreno in odgovorno bivanje oziroma biti-v-svetu, saj določa pozitivne vrednote, 

ki so skladne s spolitiziranim načinom biti. Ta se je vzpostavil kot opozicija biološkemu 

oziroma naravnemu, v katerem je človek počel enako, kot počne danes – to pomeni: skrbel za 

lastno samoohranitev in udobje –, le da veliko bolj sproščeno; sproščeno spon in zank morale 

(političnih zakonov in prava). Pravičnost je dala mesto pravu, s čimer so se šele odprli pogoji 

možnosti moralnih dilem, ki niso nič drugega kot interni boj opozicije med biološkim in 

političnim: potlačiti svoj instinkt, svojo željo, slo, vnemo in upoštevati normo ali pa slediti 

svojemu spontanemu gonu po samoohranitvi in udobju ((pre)-živeti v miru, biti-v-miru) ter 

prekršiti zakon, pravni red. To je moralna dilema.  

 

Ljubezen do samega sebe je ključno gonilo preživetja vrste, prav resentiment pa je ubijalec 

tega: ljubezni in volje do življenja. »Kritiki, ki se pritožujejo, da nam v današnji 

hedonistični/egoistični družbi manjka pravih vrednot, v celoti zgrešijo poanto: pravo nasprotje 

egoističnega samoljubja ni altruizem, skrb za skupno Dobro, pač pa zavist, resentiment, ki me 

sili v to, da delujem zoper moje lastne interese.«230 Žižek tukaj namiguje na nekaj, kar Sloterdijk 

v poznih delih, izdanih po letu 2006 (še zlasti Spremeniti moraš svoje življenje, zametki pa so 

se pričeli kazati že ob prelomu tisočletij), skuša preobraziti oziroma preobrniti; zahteva po 

obratu od erotizirane bivanjske ekonomije k timotični se ne sklada z Žižkovo argumentacijo. 

Bistveno je namreč to, kar priznava tudi Sloterdijk, da je ponos, kot ključni element timotičnega 

izraza človeka kot političnega bitja, možno »izkušati le pasivno, kot nekaj, kar je odvisno od 

drugih, medtem ko ekonomija in morala sovpadeta v odzivih proti drugim, in sicer skozi 

zmerjanje, sramotenje, obtoževanje in lastninjenje.«231  

                                                 
228 Hren, Joshua. 2014. „The Genealogy of Ressentiment and the Achilles' Heel of Humanitarianism.“ Logos 17 

(4), str. 22. 
229 Kot smo nakazali, podobno pridiga tudi Splošna deklaracija o človekovih pravicah. 
230 Žižek, Slavoj. 2007. Nasilje. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, str. 82. 
231 Van Tuinen, 2011, str. 59. 
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S tem smo se ponovno vrnili nazaj k resentimentu in praksi reakcije, katere kavzalni dejavnik 

je. Še več, prav reakcija (kot smo videli prej, je nemalokrat tiha, pridušena), ki zahteva povratno 

informacijo v obliki priznanja, priča o kompleksni vpetosti človeka iz »današnje tihe večine« v 

ethos, ki ga gradita resentiment in cinizem. Slednji se namreč jasno kaže v psihologiji 

relacijskih posredovanj, v katerih želja nikoli ni to, kar zares je, v katerih nikoli ni izrečeno to, 

kar je bilo mišljeno, in katerih rezultat je zmeraj preplet razočaranja, zavisti in besa. 

 

»Problem človeške želje, kot se je izrazil Lacan, je v tem, da je vselej 'želja Drugega': tako želja 

po Drugem, želja biti objekt želje Drugega, in – še zlasti – želja po tem, kar si želi Drugi – 

zavist in resentiment sta torej konstitutivni potezi človekove želje …«232 Drugi je skratka tisti, 

preko katerega sem lahko sploh jaz. Je tisti, s katerim sem jaz. A tukaj ne gre toliko za osnovo 

identifikacijskih procesov v matrici večplastne družbene strukture, ampak veliko bolj za samo 

željo, ki je vnaprej določena s tem drugim. Obenem Žižek prepoznava logiko želje, po kateri 

»mi je bolj mar za ovire (druge), kot za stvar samo (kar drugim in meni ugaja). S tem 

tradicionalna zgodba o samožrtvovanju podleže perverznemu obratu. Svojih interesov ne 

žrtvujem za skupno (pozitivno) dobro, ampak le za namen golega škodovanja imaginarnim 

užitkom Drugega – četudi to vključuje sabotiranje mojih lastnih interesov.«233 Možna je tudi 

obratna slika, v kateri je drugi inferioren in vreden pomilovanja. V tej situaciji človek postane 

humanitarec, a kar se sprva zdi kot samožrtvovanje, se kmalu razkrije kot ljubezen do samega 

sebe. Ko človek postane humanitarec, se skuša odvezati spone biti-človek in poseči onkraj, torej 

k tistemu, ki je nad – k Nadčloveku. A to je le prazna igra, saj je »altruistično pomilovanje 

moralno ekonomično, ki od človeštva zahteva izjemno malo.«234 

 

Drugi lahko nastopa v mnogih preoblekah: od božje substance, preko matere, do nekoga, ki ima 

in počne vse to, kar bi mi sami želeli pa ne moremo in naposled tudi tistega, ki nima nič, a je 

prav to njegovo določilo, torej identiteta; ima svoje mesto v svetu, tudi če ničevo in nično. 

Zanka je seveda tiste vrste, ki samo sebe zmeraj bolj vozla. Želja drugega – recimo mu tukaj 

veliki drugi, saj je Tisti, ki nas določa in omogoča, torej Tisti, po katerem bit je – je predpogoj 

vsake motivacije. Politično bitje namreč ne napaja svoje življenjske sile in sle le z biološkimi, 

naravnimi potrebami po preživetju, ampak svoje napore vse bolj usmerja v socialni smeri, kjer 

postaneta ključnega pomena pripadnost in priznavanje.  

                                                 
232 Žižek, 2007, str, 82.  
233 Zalloua, Zahi. 2012. „Betting on Ressentiment: Žižek with Nietzsche.“ Symploke 20 (1-2), str. 55. 
234 Hren, 2014, str. 24. 
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To sta koncepta, ki ju na tej točki vpeljujemo konkretneje, v svoji pojmovni zasnovi pa sta 

sorodna in soodvisna, zlasti pa se zanašata in nanašata na družbeno (politično) oziroma na 

kolektiv. Neolitski obrat, pomen katerega smo že izpostavljali, ni oblikoval le organiziranih 

skupnosti, ki bi temeljile zgolj na skupnem interesu po lažjem preživetju in samoohranitvi, 

ampak je pomenil tudi nekaj precej drugačnega, veliko manj tehničnega, nekaj, kar potihoma 

leze v metafizično sfero. Neolitska revolucija v družbeni organizaciji oziroma sprva sploh vznik 

družbe in družbenega (kolektivnega) je oblikovala novo, do takrat nesluteno abstrakcijo 

skupnosti. Člani te skupnosti niso bili več zgolj člani krdela ali skupine posameznikov, ki so 

lovili in nabirali, da bi preživeli, ampak so postali pripadniki nečesa sistemskega, postali so del 

strukture.  

 

Izgubljenega lovca je v krdelu, ki deluje po principu takojšnjega zadovoljevanja potreb, precej 

enostavno nadomestiti; to je lahko kdorkoli, ki je vešč lova na divjad. Enako je z nadomestitvijo 

nabiralca, zato lahko razumemo, od kod kritika (in njena umestnost) anti-kapitalistov, ki 

opozarjajo na barbarizem v sistemu delavskih pravic oziroma samega mehanizma trga dela 

industrijskih družb, v katerih je mezda zmeraj postavljena na točko, na kateri je povsem vseeno, 

kdo neko delo opravi, dokler ga nekdo opravi. In nekdo ga bo opravil, saj je trg preplavljen z 

lačnimi delavci in njihovimi družinami, kupna moč Zahodnjakov pa ne dosega naravnega 

prirasta zlasti industrializiranih družb sveta na drugi strani vzhodne meje Evropske unije.  

 

Predzgodovinskega lovca, nabiralca ali delavca po industrijski revoluciji je razmeroma 

enostavno nadomestiti, pripadnika skupnosti pač ne. Skupnost kot kolektiv namreč deluje kot 

samostojna entiteta, skratka kot struktura, katere pripadniki niso le njeni tehnični deli in z njo 

zvezani zgolj mehansko, temveč so njeni metafizični gradniki. Organizacija dela neolitske 

družbe namreč zahteva pripadnika, ki ve, zakaj in čemu se odpoveduje. Askeza je bila rojena 

prav z novim načinom (novo tehniko) preživetja. V lakoti, ki je sledila neuspešnemu lovu, ni 

nič asketskega, medtem ko je v opravljanju posebne, specializirane dejavnosti, ki se smiselno 

vklaplja v produkcijski mehanizem skupnosti, prav askeza temeljni princip, zlasti pa pogoj 

uspešnosti te skupnosti.  

 

Skozi metafiziko pripadnosti se oblikuje tudi sam skupnostni subjekt, ki je kot entiteta več kot 

le goli seštevek vseh članov skupnosti. To je subjekt s svojo identiteto, ki iz članov dela 

pripadnike in deluje po principu dinamične dialektike biti in tubiti, ki smo jo izposojajoč si 

Heideggerjevo terminologijo in nekatere uvide opisovali v zgornjih razdelkih. Struktura, iz 
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katere seva ta veliki skupnostni subjekt z lastno identiteto, deluje po enakih načelih kot njegovi 

pripadniki, saj je gradnik njihovih partikularnih identitetnih profilov, ki po načelu vzajemnosti 

delujejo tudi povratno. Posameznikove vrednote, poteze in cilji so obenem prevzeti od kolektiva 

in so tudi sami kolektivizirani. Kolektiviziran je zato tudi resentiment.  

 

»[K]olektivni resentiment je resentiment, ki ga občutijo in izražajo posamezniki v odziv na 

zaznano grožnjo kolektivu, ki mu pripadajo.«235 V tej situaciji veljajo ista pravila igre kot 

veljajo za posameznike. Ne smemo namreč pozabiti usodne vpetosti posameznika v okolje – 

ideološko pokrajino –, zato ga tudi ne smemo izvzemati iz objekta opazovanja; niti zavoljo 

analitične objektivnosti, saj se s tem izgubi prav ključni faktor in jedro naše raziskave: subjekt, 

človek. – Ista pravila prinašajo iste vzorce in kavzalno verigo procesov, zato lahko po analogiji 

enostavno zatrdimo, da kolektivni resentiment kot občutje ali čustvo »temelji na zaznani grožnji 

identiteti kolektiva.«236 Ključna je zlasti identiteta in ne toliko sama materialna konstrukcija 

kolektiva; idealistično rečeno ne moremo uničiti ideje ladje (torej njene identitete), četudi 

zamenjamo vse deske, ki jo gradijo. Tukaj pa ni na delu le en izmed poudarkov Platonove 

zapuščine, ampak še toliko bolj sama pravičnost kot temeljni moment rojstva resentimenta. 

Natančneje, prelom s pravičnostjo eruptira na površje kolektiva kot resentiment. »Razlog za 

resentiment je percepcija, da se nam je zgodila krivica, objekt resentimenta pa je tisti, ki je 

krivico prizadejal.«237  

 

Kolektivizacija ne poteka le na nivoju identitete, temveč je lahko kolektivizirana tudi krivica, 

ki se je zgodila posamezniku, prizadejal pa jo je nekdo zunanji, torej nekdo, ki ne pripada 

kolektivu. V tem primeru se prikažejo obrisi pomena priznavanja, saj ni pomembna le 

pripadnost, ampak tudi potrditev te pripadnosti s strani drugih znotraj istega kolektiva. V tej 

vzajemni igri je prav sama struktura tista, ki ima moč potrditve in s tem priznavanja pripadnosti 

določenemu posamezniku. Še več, ko je prizadejana krivica pripadniku istega kolektiva, skozi 

strukturo zaveje enotno čustvo resentimenta, ki »izraža, da si oseba ne zasluži biti v takšni 

poziciji in nagovarja druge, da to krivico popravijo.«238 Na tej točki kolektiv obstoji ali pade in 

prav na tej točki postane jasno, kakšna bo usoda potencialnega revolucionarnega zanosa. To je 

odločilni moment, ki testira čvrstost kolektivnega veziva.  

                                                 
235 Stockdale, Katie. 2013. „Collective Resentment.“ Social Theory and Practice 39 (3), str. 507. 
236 Prav tam, str. 509. 
237 Prav tam, str. 503. 
238 Prav tam, str. 506. 
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Ta zgodba pa ima še drugo komponento, ki jo lahko opazujemo vse od točke posega v identiteto 

naprej. Koliko revolucij se je že pričelo in končalo, še preden so se zares pričele? Koliko 

revolucionarnega naboja se je poleglo, še preden se je revolucija sploh zgodila? Kolikokrat že 

se je bilo lažje umakniti v udobni kokon cinizma in mučeništva, kot pa svoje občutke 

resentimenta preleviti v aktivnost, ki bi za svoje gonilo imela potrjevanje življenja?  

 

Tukaj pričnemo govoriti o cinizmu, ki kot »koncept artikulira osebno nelagodje, ki ga lahko 

vidimo v kulturni brezpomenskosti, lažnih upih in njihovem razočaranju, napredku 

iracionalnosti, paraliziranosti razuma in globokega prepada med tem, kaj oseba ve in kaj oseba 

stori. Cinizem je skisano razsvetljenstvo: kislost, ki rezultira iz samo-zanikanja, ki ga zahteva 

samoohranitev v družbi, v kateri dominira instrumentalna racionalnost. Ta družba poraja 

posameznike, ki jih potrebuje: mazohiste, ki ohranjajo svojo depresivnost pod nadzorom, da 

lahko še naprej delajo. Žrtvujejo sami sebe in v žrtvovanje silijo druge. Od žalosti zaradi 

izgubljene nedolžnosti cinik upa za užitkom, akumulacijo moči in vednosti, proti kateremu je 

vso to delo usmerjeno.«239 Ali povedano na kratko in nič manj pomenljivo: »Cinizem je 

razsvetljena lažna zavest.«240 

 

Parametri Sloterdijkove kritike razsvetljenskega obrata se več kot očitno vklapljajo v prikaz in 

argumentacijo izvora (kolektivnega) resentimenta. Ta obrat, kronološko in historično eden 

izmed mnogih, po vplivu in razsežnosti pa eden izmed ključnih v svetovni zgodovini človeštva, 

je s svojo razumsko kalkulacijo prinesel tudi sestop mišljenja struktur iz sfere filozofije na širši, 

zlasti pa nižji nivo diskurza. Razsvetljenstvo je v tem smislu samo v svoji sredici 

resentimentalno in deluje po istem procesnem vzorcu, kot smo v splošnem jeziku opisovali 

malo poprej. Razsvetljena zavest je prežeta z resentimentom, dejanski prehod oziroma padec 

pa se jasno kaže v prehodu od Hegla in heglovskega idealizma k Marxu in padcu v marksistično 

črno luknjo materializma, kjer znanstveni in filozofski diskurz izgubita svojo noto elitizma in 

se spustita na nivo gibanja, politike, aktivizma. Pasti in posledice pocestniške filozofije smo 

nakazali že v uvodu. 

 

                                                 
239 Wilson, Neil. 1987. „Punching Out the Enlightenment: A Discussion of Peter Sloterdijk's Kritik der zynischen 

Vernunft.“ New German Critique (41), str. 55. 
240 Sloterdijk, 2003, str. 25. 
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Po stoletju izgubljanja v povprečnosti so, rečeno z Lacanom, strukture šle na cesto,241 

marksizem pa je ustoličil svoje mesto kot (nezavedni) »opij za intelektualce.«242 Kolektiv 

oziroma struktura je postal osnovni nosilec resentimenta, ki se je skozi pasivno držo do sveta 

in vseobsegajočega predpostavljenega Ne izrodil v svojo cinično obliko. Kolektivni resentiment 

je iz Hegla naredil Marxa, ki je Nadčloveka, ki si v lastni dovršenosti zre iz oči v oči z 

absolutom, snel iz sveta idej in zastavil smernice novi metafiziki. Ta ni nič drugega od golega 

biologizma in rodovne oziroma krvne etike utemeljene na zavesti povprečja, na zavesti 

množice, ki se kaže v kolektivu oziroma strukturi in skoznjo kot neosebni se; torej tisti, ki je 

obenem nihče in zato kot steber iz papirja, ki na daleč izgleda kot nalašč za prevzem bremena, 

za prevzem odgovornosti, a se soočen z resnično težo situacije, ki samo strukturo sploh dela za 

strukturo, zgrudi in sesuje sam vase.  

 

Kolektiv se kot struktura želi ohraniti, ta želja, ta volja je edino, kar ima v svojem življenju, a 

iz svoje pasivne pozicije ne zmore nič več od nemega opazovanja in izogibanja angažmaju. 

»Poudarek na samoohranitvi je vodil k političnemu realizmu, krepitev tega realizma pa je vodila 

k izčrpavanju skozi pretirano strukturo, ki je glavna karakteristika druge polovice 20. 

stoletja.«243 Še pred tem časom velikih strukturnih premikov je (etični) pomen samega 

angažmaja prepoznal Emmanuel Mounier, ki je aktivno in dejavno življenje postavil v samo 

osrčje svoje personalistične etike.244 Kaj bo oseba, če se v svojem cinizmu neopazno skriva v 

množici ostalih, drugih, povprečnih, normalnih – v »današnjih tihih večinah«? Kaj bo oseba, če 

ni dejavna, angažirana, če ne stopi v korak z življenjem? 

 

Daleč od tega, da bi pasivnost bila edini ali ključni element ciničnega resentimenta. Na drugi 

strani lahko skozi svetovno zgodovino opazimo veliko število tistih, ki so aktivno posegali v 

tok časa in dejavno spreminjali njegov duh, a bi le stežka za vse rekli, da so ubežali cinizmu. 

Prav cinični resentiment je bil gonilo nekaterih, ki jih obličje človeštva ne bo nikoli izbrisalo iz 

svojega spomina. Sloterdijk uvede pomembno metaforo, ko v razpravo o cinizmu vpelje 

Velikega inkvizitorja Dostojevskega kot tistega, skozi katerega sevajo energija, volja in 

resentiment antagonistov realne svetovne zgodovine. »Tako kot Faust je tudi Veliki inkvizitor 

vzvratna projekcija naprednih ideoloških napetosti iz 19. v 16. stoletje; duhovno kot časovno 

                                                 
241 Dosse, François. 1998. History of Structuralism, 2. del. Minneapolis: University of Minnesota Press, str. 122. 
242 Osrednja teza v Aron, Raymond. 2001. The Opium of the Intellectuals. New Jersey: Transaction. 
243 Wilson, 1987, str. 55. 
244 Za temeljno delo avtorja in same personalistične filozofije glej Mounier, Emmanuel. 1990. Oseba in dejanje. 

Ljubljana: Društvo 2000. V pričujočem besedilu pa zlasti tretji in četrti razdelek zadnjega poglavja. 
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stoji bliže figuram, kot so Hitler in Goebbels, Stalin in Berija, kot pa pri historični španski 

inkviziciji.«245  

 

Veliki inkvizitor Dostojevskega je kot sam hudič v duhovniški preobleki, »je prototip ciničnega 

političnega konzervativca,«246 pri katerem je bistvena zlasti odpoved dualizmu dobrega in zlega 

– onstran dobrega in zlega v postmetafizičnem etičnem relativizmu se cinik počuti doma – ter 

nadomestitev te osnovne etične opozicije z vednostjo in močjo. »Je cinik in sanjač; ve, da če 

želi zavladati boljšemu svetu, potrebuje resnico, da bo lahko lagal,«247 laž pa je prvi predpogoj 

ideologije; torej tiste nove, ki nastopi po prevrednotenju vseh vrednot. Laž je tista, ki skozi 

popularizacijo – ta termin je potrebno razumeti v obeh razsežnostih, kjer ena meri na njeno 

uvajanje v povprečnost, druga pa njeno posredovanje skozi moč medijske propagande oziroma 

medijev kot glasnikov populističnega ciničnega resentimenta – ustvarja nove pogoje bivanja, 

nove etične predpostavke življenja in nove metafizične zasnove (koordinate) biti. S tem se 

zasnavlja nova morala kot družbena laž. Bistvena poteza psihološkega profila velikih 

antagonistov svetovne zgodovine pa sta sočasen prenos odgovornosti in laž o mučeništvu. 

»Veliki inkvizitor razume svoj prevzem oblasti kot neke vrste samožrtvovanje.«248 Veliki 

inkvizitor razume in naposled tudi verjame v svoj resentiment ter njegove posledice kot 

teleološko nujne, še zlasti pa kot žrtveni dar, ki ga predaja zgodovini in človeštvu.  

 

Cinizem pa ima svojega norčavega dvojčka, ki ponuja nekaj sprostitve turobnega in temačnega 

ozračja zamere, zavisti, besa. Wilson se s Sloterdijkom, zasledovalcem jovialnega pristopa k 

filozofiranju, vpraša, čemu je filozofija sploh ujeta v vso to strogost in resnost? Sloterdijkov 

odgovor zasveti v povsem postmetafizični luči; povzeti ga je moč tudi z Wilsonovimi besedami, 

da je »razsvetljena subjektivnost v svojo mrežo ujela predmetni svet in ga naredila za dejanje 

človekove stvaritve, za katero se čuti odgovoren.«249 Odgovornosti pa ni moč ubežati, lahko se 

jo le prelaga. A kaj je temelj te odgovornosti, kaj je njen začetek? – Nemara je odgovor 

enostavno življenje samo, zato je tudi rešitev kot na dlani. »Cinizem se lahko zajezi samo s 

kinizmom, ne z moralo. Samo veder kinizem namenov ne more v skušnjavi nikdar pozabiti, da 

življenje ne more izgubiti ničesar drugega razen samega sebe.«250 V cinizmu ne gre za nič 

                                                 
245 Sloterdijk, 2003, str. 211. 
246 Wilson, 1987, str. 57. 
247 Prav tam. 
248 Sloterdijk, 2003, str. 212. 
249 Wilson, 1987, str. 57. 
250 Sloterdijk, 2003, str. 223. 
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drugega kot strah; posameznik se je namreč enkrat že izgubil (v povprečnosti), zato mu je zelo 

nelagodno ob misli, da se bo izgubil še enkrat (v ne(s)končnosti oziroma dokončnosti smrti).  

 

Sloterdijkova analiza modernega cinizma ne izpostavlja reifikacije skozi blagovno formo, 

ampak se osredotoča na »reifikacijo jaza in drugega v domnevno razsvetljenih diskurzivnih 

praksah,«251 kar je obenem samo bistvo postmetafizike, prav tako pa odlična podstat gradnji 

ideološke strukture. Cinična zavest se namreč v polnosti zaveda svoje lažnosti, a je to ne ovira 

pri nadaljnjem opravljanju procesov in operacij; ciniki namreč vedo, kaj počnejo, pa vendar to 

počnejo, saj jim pod pritiskom okoliščin in samoohranitvenega gona kaj drugega niti ne 

preostane. »Cinični subjekt ve, da ga kulturna industrija zavaja, pa jo vendar še naprej 

konzumira.«252  

 

Ponovno se javlja tisti zabavni, lahko pa tudi neprijetni dvojček, ki se opira na telesno, na 

erotično. Sloterdijk sicer problematizira prav s tem konceptom – z erosom in erotizirano naravo 

ekonomije odnosov –, a kaj drugega izraža Diogen iz Sinope kot eros, ko s svojim telesom 

demonstrira lastno pozicijo, ko s svojimi telesnimi funkcijami izraža svojo identiteto? 

»Kinizem je v jedru eksistencialen, telesen, in usmerjen k prikazovanju in ne dokazovanju 

napačnosti uradne ideologije.«253 Prav Diogen, ki ga Sloterdijk zelo dobro pozna, lahko prav 

njega samega poduči o pomenu in vlogi erotiziranega koščka duše, saj je »Diogenovo roganje 

avtoriteti temeljilo na 'močnem, moralno kritičnem draženju'. Ni šlo za nasprotovanje zaradi 

nasprotovanja samega, za željo po ustvarjanju alternativnega sveta, ampak nasprotovanje z 

didaktičnim in moralnim namenom.«254 Tudi erotika ima namreč moralni in didaktični naboj, 

tudi erotika je etična, navsezadnje niti nič drugega ni (ne obstaja) kot le gola erotika: telesnost 

in biologija. Politika je le mašilo (in garant) vsakdanje povprečnosti. Ta povprečnost pa rodi 

nekaj, kar Sloterdijk prepoznava kot vrhunec resentimenta; natančneje rečeno gre za zamenjavo 

»vertikalne komunikacije« s »horizontalno komunikacijo« v sodobni kulturi. 

 

Pri resentimentu, o katerem pišemo na teh straneh (ressentiment), gre za generalizirano obliko 

resentimentalnega čustvovanja, ki skuša »identificirati nekoga ali nekaj, tarčo, še tako 

                                                 
251 Huyssen, Andreas. 1987. „The Return of Diogenes as Postmodern Intellectual (predgovor).“ V Critique of 

Cynical Reason, avtor Peter Sloterdijk. Minneapolis: University of Minnesota Press, str. xiii. 
252 Halsall, Robert. 2005. „Sloterdijk's theory of cynicism, ressentiment and 'horizontal communication'.“ 

International Journal of Media and Cultural Politics 1 (2), str. 168. 
253 Prav tam, str. 169. 
254 Prav tam, str. 170. 
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nedoločeno, ki je odgovorna za prezir, ki ga občuti množični subjekt [mass subject].«255 

Resentiment tako ne meri na nič specifičnega, niti skozi politiko niti skozi kateri drugi medij, 

ampak gre za simbolično oziroma imaginarno maščevanje vsemu višjemu. Resentiment stremi 

k prevrednotenju vseh vrednot ali celo k odpravi evalvacije same. »Imaginarno ali simbolično 

maščevanje … lahko zavzame mesto pravega povračila. Takšno maščevanje je lahko osnova 

transformacije vrednot, zamenjava vrednot, ki se lahko zdijo nedosegljive, z novimi, 

uresničljivimi vrednotami.«256  

 

Tukaj se jasno zrcalita smiselnost in celokupna povezanost Nietzschejevih vodilnih konceptov 

(volja do moči, prevrednotenje vseh vrednot, večno vračanje enakega, Nadčlovek), še zlasti, če 

jih mislimo skozi revolucionarno prakso: množici povprečnih nedosegljivi ideali, ki jih 

postavlja visoka kultura, so skozi resentimentalni revolt zamenjani z novimi, nekoliko 

sprejemljivejšimi ideali, a se kaj kmalu tudi v tej konstelaciji vzpostavijo razmerja, v katerih 

mora nekdo stopiti iz sivine normalnosti in povprečja ter prevzeti vajeti. Iniciativa, ki 

proklamira vodjo, s tem ustvari tudi novo (staro) opozicijo med množično (nižjo) in elitno 

(višjo) kulturo. – Nadčlovek je rojen! S tem pa tudi vrednostno polje, ki bo kaj kmalu postalo 

predmet mržnje in resentimenta ciničnih množic, »današnjih tihih večin«, ki si govorijo: »mi 

šibki smo pač šibki; dobro je, da ne počnemo ničesar, za kar nismo dovolj močni.«257 

 

Zamenjava vertikalne s horizontalno komunikacijo oziroma to, čemur Sloterdijk pravi anti-

vertikalizem,258 je enako temu, kar Nietzsche označi z Nivellierung (niveliranje, 

izenačevanje).259 Gre namreč za to, da namesto tega, da bi kulturne razlike dojemali kot nekaj 

pozitivnega ali celo kot motivacijo za aspiracijo po nečem višjem, si množični subjekt prizadeva 

za to, da bi vse potegnil dol, na sebi enak nivo, saj to priduši bolečino, ki jo poraja razlikovanje. 

»Čeprav bi množični subjekt za svoje razsvetljenje moral sprejeti oboje, tako 'korist kot 

bolečino' v procesu razsvetljevanja, občutek resentimenta vidi le bolečino, ki jo želi 

omrtvičiti.«260 Povezava stremljenja resentimenta po lahki tarči in tipičnih potez cinične 

»razsvetljene lažne zavesti« naposled vodi k prevrednotenju vseh vrednot sodobne družbe ter k 

                                                 
255 Prav tam, str. 174. 
256 Melzer, Bernard, in Gil Richard Musolf. 2002. „Resentment and Ressentiment.“ Sociological Inquiry 72 (2), 

str. 248. 
257 Nietzsche, 1988, str. 235. 
258 Sloterdijk, Peter. 2000b. Die Verachtung der Massen: Versuch über Kulturkämpfe in der modernen 

Geschellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, str. 57. 
259 Glej Jaspersovo razlago tega koncepta v Jaspers, Karl. 1981. Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines 

Philosophierens. Berlin: Gruyter, str. 265. 
260 Halsall, 2005, str. 175. 
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prehodu oziroma nadomestitvi vertikalne komunikacije s horizontalno. »Namen razvijajoče se 

množice kot subjekt doseže kritično raven v trenutku, ko obelodanimo pravilo, da mora 

vsakršno opredeljevanje odličnosti opraviti množica sama. Samoumevno je, da ne bo sprejela 

ali potrdila odličnosti, ki bo delala njim v škodo. Takoj, ko imajo moč za to, množice brez 

zadržkov določijo vrednote, ki so njim v prid.«261 

 

V sodobni družbi informacijske tehnologije, zasnovam katere lahko sledimo nazaj vse do 

zagona množičnega tiska, imajo ključno vlogo »razvijanja in prenašanja resentimenta«262 

mediji, kritiko katerih še bolj kot Nietzsche razvijata Kierkegaard in Heidegger; še zlasti z 

ozirom na anonimnost, ki jo omogoča množičen način življenja in funkcijo medijev kot 

glasnikov javnosti. »Današnje tihe večine« namreč svoj gnev sproščajo prav preko medijev, ki 

v 21. stoletju pomenijo še mnogo več, kot so v času omenjene trojke. Novinarstvo je – kot 

mnogi drugi derivati političnega življenja – prešlo skozi fazo razčaranja in demistifikacije ter 

se izrodilo v pritlehen, površinski in še zlasti populističen (tržni) žurnalizem. 

 

Kierkegaard izpostavlja dve pomembni točki javnosti kot abstraktne in iluzorne forme. Kot 

prvo, čustva prezira proti izjemnemu, višjemu (skratka resentiment) lahko v obleki javnega 

mnenja izgovarjajo in širijo prav mediji. Privlačno na tem je seveda dejstvo odsotnosti 

odgovornosti, saj množični subjekt prenese odgovornost na glasnika, ta pa je le glasnik in kot 

tak ne odgovarja za glas oziroma sporočilo, ki ga prenaša. Prav zato so to tihe večine. Kot 

drugo, ves kulturni in politični diskurz se zvede na najnižji skupni imenovalec, saj 

»izenačevanje zmeraj sovpada s skupnim faktorjem, po katerem vsi postanejo enaki.«263 To je 

pot k egalitarizmu, a k takšnemu, ki ni utemeljen na pozitivnem pristanku posameznikov, 

skratka, ni »dejanski« egalitarizem, h kateremu bi posamezniki pristopali informirano in 

premišljeno, ampak »iluzorni«, saj gre za strinjanje z »'ready-made' mnenjem, ki se mu 

posameznik lahko pridruži.«264 

 

»Jaz najprej nisem v smislu lastnega sebstva, temveč drugi na način 'se'-ja. Iz teh in kot ti sem 

si 'sam' najprej 'dan'. Tubit je najprej 'se' in večinoma to ostane. … Vsakdo je drugi in nihče on 

sam.«265 In ne gre le za identifikacijo, ampak mnogo več, gre za odpoved in prenos 

                                                 
261 Sloterdijk, 2000b, str. 85. 
262 Halsall, 2005, str. 175. 
263 Kierkegaard, Soren. 2001. „The Present Age.“ V A Literary Review, 60-101. London: Penguin, str. 80. 
264 Halsall, 2005, str. 176. 
265 Heidegger, 1997, str. 184, 182. 
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odgovornosti. »Kot nepristen jaz se 'se' razbremeni vsake lastne, osebne odločnosti; po svoji 

naravi bi si vse rad olajšal, vse izpeljal z zunanje strani in se držal konvencionalnega videza.«266 

Konvencionalni videz, povprečnost, normalnost, običajnost; mnoga imena tega, kar ima 

absolutno moč nad posameznikom in nastopa kot nekaj, kar je od vekomaj. Človek je zato s 

tem »tudi sprijaznjen kot z nečim, kar je že obstajalo med drugim danim.«267 Vse drugo dano, 

vse koordinate, v katerih se nahaja, vsi potenciali, vse norme, vsi gradniki normalnosti in 

ethosa, vse, kar je, je že od prej. »To, kar je, mu povedo in dajo drugi.«268 

 

Heideggerjevski neosebni »se« oziroma das Man, v angleškem prevodu pa zelo pomenljivo in 

morda še natančneje they (oni), nastopa kot struktura, v kateri se tubit nahaja z drugimi. Z njimi 

je v interakciji, med njimi veljajo relacije in prav te so osnovni gradnik strukture. »Se« je 

skratka neoseben in ni goli seštevek vseh svojih členov niti ni nekaj več od tega; pravzaprav je 

nekaj povsem drugega, nekaj samostojnega, a obenem prav to, prav vsaka tubit, prav vsak. Kot 

struktura količi koordinate ethosa, v katerega so ujeti oziroma vpeti vsi – vsi, katerih predstojnik 

je prav ta »se«.  

 

Metafizika na tem mestu pomeni preplet strukturalne antropologije in filozofije kulture, ki z 

jezikom logosa opisujeta nekaj povsem izven-jezikovnega, a obenem ključno povezanega z 

jezikom. Poudarek je na neopisljivosti, na nemožnosti mišljenja te vpetosti, tega prenosa, v 

katerem sem sam le na način biti »se«-ja. Če uporabimo angleški približek, konstituiram tisto, 

čemur rečem oni, pa vendar jih nazivam z oni, s tretjeosebnim zaimkom, ki mene samega iz te 

metafizične konstelacije izvzema. A izvzema me le skozi odpoved in prenos odgovornosti, 

nikakor me zanikanje lastne vpetosti te vpetosti ne more odrešiti ali čudežno razvezati. Kot 

tubit, ki funkcionira le skozi »se«, sem bistveno – esencialno in eksistencialno – zavezan in 

zvezan s povprečnostjo, kjer je beg iz te sivine ovrednoten, kmalu pa tudi zatrt v odnosu do te 

sivine, do tega »se«.  

 

»'Se' je neutrum našega jaza: vsakdanji jaz, vendar ne 'jaz sam'. V določenem smislu predstavlja 

javno stran, mojo mediokriteto. Moj 'se' je skupen vsem drugim, to je moj javni jaz in v zvezi s 

'se' ima povprečnost zmeraj prav.«269 Povprečnosti ne gre oporekati, povprečnost je normalna, 

                                                 
266 Sloterdijk, 2003, str. 226. 
267 Prav tam. 
268 Prav tam, str. 226-227. 
269 Prav tam, str. 226. 
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je tista, ki se sklada z ethosom, dejali bi, da je tista, ki jo pripadniki sprejemajo za minimum 

spodobnega ali celo kot nekaj, kar je Resnično. Povprečnost je tisto, kar je ethos. 

 

 

Veliki drugi II: neodgovorna srditost 

 

Če je povprečnost, okužena s ciničnim resentimentom, tisto, kar tvori ethos sodobnosti, torej 

postmetafizični ethos ekonomiziranega globalizma, kaj se potem dogaja na marginah? S čim se 

soočamo izven udobja normalnosti in običajnega? Kaj se dogaja tam, do kamor cinizem seže le 

enosmerno? 

 

Kot povprečnost oziroma normalnost bi lahko opredelili vodilni ali krovni vrednostni sistem, 

skratka ideologijo, ki obvladuje to, čemur rečemo etika. Neskladnosti v pojmovanju etike kot 

etičnega sistema, ki ga sestavljajo načela (vrednote, norme, zakoni), so odraz prej izpostavljenih 

opozicij, ki skozi svojo dinamiko ali dialektiko vzpostavljajo to, čemur bi lahko rekli konflikt 

interesov. Interes je v tej konstelaciji potrebno razumeti v smislu hierarhije vrednot, ki sestavlja 

posamezni vrednostni sistem. Opozicije so opozicije prav zato, ker se hierarhije vrednot entitet 

ujetih v opozicijo ne skladajo: če zelo banalizirano s posameznima besedama prikažemo v 

sodobnosti najostrejšo opozicijo, iz katere izhajajo mnogi globalni konflikti, sta to demokracija 

na eni strani in islam na drugi. Skozi analizo te opozicije lahko pridemo do mnogih spoznanj o 

konceptu etike ali etičnega, o tem, kaj je vloga političnega, navsezadnje pa predvsem o tem, 

kakšne so razsežnosti metafizične potrebe človeka pri konstrukciji in še bolj pri ohranjanju 

njegove identitete. Etika je namreč bistveno metafizika, ta pa ne opisuje ničesar drugega kot 

temeljnega raziskovalnega objekta antropologije: človeka. 

 

V tem razdelku bomo skušali vzpostaviti kompleks, v katerem bomo povezali platonsko 

pojmovanje timosa (thumos) s srditostjo razžaljenih množic na periferiji oziroma njihovo 

reakcionarno/revolucionarno naravnanostjo k branjenju lastne identitete, ki jo radi poimenujejo 

tudi z besedo dostojanstvo, ponekod pa čast.270 Timos v najbolj splošnem pojmovanju zastopa 

čustvo, ki izraža jezno in srdito branjenje lastne časti, družine in države. Iz te bere 

samožrtvovanja vrednih vrednot se čast izpostavlja kot tista, ki je odvisna od družine in države; 

seveda ob predpostavki, da ta koncepta razumemo širše, kjer družina pomeni krog ljudi, s 

                                                 
270 Preplet obojega se kaže tudi v nemškem terminu Würde: das Würde je dostojanstvo, die Würde pa čast. 
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katerimi je posameznik neposredno povezan in s katerimi deli lastno izkustvo zgodovine 

(bližnji sorodniki, prijatelji, sodelavci, sosedi …), država pa prostor, v katerem se ta 

posameznik premika in želi neovirano delovati ter se počuti doma oziroma suveren. Skratka, 

čast se nujno veže na to, kar tvori posameznikovo identiteto, ki je kompleksna in večnivojska,271 

kar pomeni, da je podvržena raznolikim vplivom, ki se prekrivajo in prav pogosto tudi 

nasprotujejo, obenem pa se bori za obstanek v svetu mnogih drugih – močnejših in šibkejših – 

identitetnih kompleksov. Zato ima čast še toliko večji pomen za tiste, ki svojo identiteto gradijo 

in ohranjajo iz ali na periferiji; čast je tista, ki posameznika žene k temu, da se za svojo identiteto 

bori, kar je isto kot boriti se za lastni interes, če ga razumemo skozi hierarhijo vrednot.  

 

Na tej točki postaja jasno, kaj je temeljno gonilo tistih iz periferije – denimo, da so med njimi 

mnogi, katerih vrhovna vrednota je islam –, ki sebe žrtvujejo za namen ohranitve lastne časti, 

kar z žurnalističnim terminom integriteta (skladnost akterjevih dejanj z akterjevo hierarhijo 

vrednot) poznajo tudi tisti iz druge strani, tisti iz centra. To so isti, ki so včasih stremeli k 

pripoznanju lastne vrednote kot najvišje; med drugim tudi Fukuyama razlaga širitev 

demokracije s širitvijo timosa. Medtem ko industrializacija in moderna znanost temeljita v 

emancipaciji materialistične želje, demokracija zadovoljuje ljudsko željo izraženo v timosu.272 

Danes pa se dinamika obrača, saj globalna konstelacija ni več nič kaj podobna tisti iz dobe 

razsvetljenske revolucije. 

 

»Timos, v prevodu 'odločnost', je univerzalna psihična dispozicija, tipično izražena kot srd ob 

napadih na posameznikovo čast ali kot želja po priznavanju.«273 Beseda thumos se že v Iliadi 

pojavi nekaj stokrat, prvo filozofsko obravnavo tega koncepta pa lahko zasledimo v Platonovi 

Državi,274 kjer je timos kot volja ali pogum in hrabrost obravnavan kot srednji (vmesni) del 

človekove duše med razumom oziroma logosom in apetitom, poželjivostjo, čutnostjo oziroma 

erosom. V mnogih teorijah je timos obravnavan kot »ključ do psihologije heroičnega 

bojevnika,«275 zato je potrebno izpostaviti, da timos ni le jeza ali srd, kot se ta koncept od 

prevoda Sloterdijkove knjige Zorn und Zeit (Srd in čas) običajno sloveni, ampak zajema tudi 

                                                 
271 Za temeljno razlago koncepta multiple in večnivojske identitete ter terminološko uvedbo pojmov glej Pirc, 

Tadej. 2015. „Multilevel Identity Matrix and Necessity of Solidarity to Difference.“ V Solidarity, Memory and 

Identity, uredila Wojciech Owczarski in Maria Virginia Filomena Cremasco, 48-62. Newcastle upon Tyne: 

Cambridge Scholars Publishing. 
272 Fukuyama, Francis. 1992. The End of History and the Last Man. New York: Free Press, str. 204-206. 
273 Koziak, Barbara. 1999. „Homeric Thumos: The Early History of Gender, Emotion, and Politics.“ The Journal 

of Politics 61 (4), str. 1069. 
274 Platon. 1995. Država. Ljubljana: Mihelač, zlasti v IV. knjigi, str. 106-136. 
275 Koziak, 1999, str. 1069. 
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druga čustva, ki oblikujejo heroičnega bojevnika. Jasno je, da se je za čast vredno boriti, ko je 

ta napadena in da je identiteto potrebno obraniti, ko se ta boji za lastno preživetje. »Ne le želena, 

prijetna čustva radosti, veselja in ljubezni, s timosom so povezana tudi težavna, boleča čustva 

žalosti, sramu in strahu.«276 

 

Kot verjetno vsako drugo vrednoto je tudi čast moč kolektivizirati, še zlasti, ko je ta odvisna od 

(obstanka) identitete. Strah kot čustvo ni povezan le s smrtjo telesa, ampak gledano skozi 

prizmo timotičnega anksioznega zrenja še zlasti s smrtjo identitete. Heroični bojevnik je heroj 

le zato, ker je umrl za. Denimo, da je njegova smrt neposredna posledica njegovega boja za svoj 

narod, za svoje ljudstvo, za svojo družino, a vse prej kot to je svoje življenje požrtvovalno 

daroval v zameno za čast, ki mu jo je namenil kolektiv, katerega identiteto je ohranil. Sama 

zmaga v boju niti ni toliko pomembna, bistveno je, da obrani čast.  

 

Dobro znani primer Bitke na Kosovskem polju leta 1389, v kateri je Osmansko cesarstvo hudo 

porazilo Kraljevino Srbijo, priča prav o tem paradoksu: močno poraženi Srbi so iz bitke izšli 

močnejši, kot so bili kadarkoli prej, saj je prav ta bitka (ta poraz) bila ključni moment pri 

konstrukciji tako (nesporno) močne narodne identitete. Med drugim je ta bitka rodila tudi 

najmanj dva heroična bojevnika: kneza Lazarja Hrebeljanovića, ki je Srbom med bitko 

poveljeval in na samem polju tudi padel, ter Miloša Obilića, srbskega viteza, ki je služil 

Kraljevini Srbiji in o katerem ne vemo skorajda nič več kot le nekaj različic legende o njegovem 

uboju osmanskega sultana Murata I., poveljnika osmanskih borcev.277 

 

A za skupnostno življenje ni dovolj le identiteta izgrajena na temeljih mita o velikih heroičnih 

in požrtvovalnih bojevnikih. Potrebna je tudi zavest o sami skupnosti, nastanek katere smo 

skušali že prej pojasniti s pomočjo strukturalnega pristopa k pojmovanju in grajenju kolektiva 

skozi mesto ali locus v strukturi. To mesto, ki posamezniku zagotavlja identiteto (imeti svoje 

mesto v svetu, v družbi), obenem povzroča željo po priznavanju in občutek pripadnosti, s čimer 

se sproža reakcija, ki v politično življenje posameznika – če strukturi oziroma kolektivu, ki mu 

pripada, preti nevarnost izgube suverenosti in/ali identitete –, vnaša timotični nemir. »Ne srd 

militantne, prekomerno maskulizirane, heroične osebnosti, ampak sočutje in skupno trpljenje, 

                                                 
276 Prav tam, str. 1072. 
277 O Bitki na Kosovskem polju več denimo v Emmert, Thomas Allan. 1991. Kosovo: Legacy of a Medieval Battle. 

Minneapolis: University of Minnesota Press. 
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usmiljenje in skupni strah lahko ljudi ženejo k političnemu življenju v polis.«278 Ponovno, ta 

skupni strah ni toliko vezan na posamezna človeška telesa ali cele čete teles, ampak veliko bolj 

na strah pred izgubo suverenosti, ki zastopa zlasti suvereno in avtonomno upravljanje ter 

izražanje lastne identitete.  

 

Identiteta ni nič drugega kot vrednostni sistem. Ta je zgrajen skozi historično izkustvo in realno 

situacijo vsakdana sedanjosti. Zato je jasno, »da v timosu najdemo tako čustva kot tudi 

razum,«279 brez katerega pade vsakršni (parcialni) vrednostni (etični) sistem. Tukaj postaja 

jasno, da timos ne zmore operirati zgolj v eni sferi, torej ločen od čutnega ali neodvisen od 

umnega. Timos se zato prav zares nahaja nekje na sredi, kot je poudarjal Platon, zato je lahko 

glavni vir »impulzov, ki konstituirajo posameznikovo aktivno bit v svetu,«280 oziroma je tisto, 

kar »sodeluje v praktičnem razmisleku.«281  

 

Praktično mišljenje kot svoje izhodišče (ali temeljne premise) zmeraj upošteva lastne norme, ki 

so zapisane v prav tako njemu lastnem vrednostnem sistemu ali etiki. Skozi praktični razmislek 

– upoštevajoč lastna osnovna načela in hierarhijo vrednot – misleči akter (človek, posameznik, 

subjekt) zaznamuje svoje mesto, s katerim z roko v roki nastopajo tudi interesi. In če priznamo 

ključni pomen teze, da sta to, k čemur si timos prizadeva, pripadnost in priznavanje oziroma 

občutek imeti svoje mesto, potem lahko po analogiji z mestom ali državo (polis) sklepamo, da 

je timos tisti del duše, ki jo varuje pred drugim oziroma budno bdi nad mejo, ki ločuje to, kar 

je znotraj, od tistega, kar je zunaj. »Timos ali želja po priznanju je zato jedro tega, čemur 

družboslovci pravijo 'vrednote'. Kot smo videli, je bil prav boj za priznanje tisti, ki je ustvaril 

razmerje z oblastjo in suženjstvo v vseh njegovih oblikah ter moralna načela, ki iz teh izhajajo 

– spoštovanje subjekta do monarha, kmeta do gospodarja, ošabna superiornost aristokrata in 

tako naprej.«282 

 

Vsako mesto, vsako gledišče zastopa posamezno, zelo specifično perspektivo, zato je več kot 

očitno, da ima timos eno pomembno omejitev: vzbujen je le takrat, ko menimo, da imamo manj, 

kot si zaslužimo in ne, ko imamo več – ali takrat, ko se krivica godi nam, obratno pa, ko krivico 

povzročamo sami, saj v naših očeh, iz naše perspektive to ni krivica, ampak pravičnost –, zato 

                                                 
278 Koziak, 1999, str. 1070. 
279 Prav tam, str. 1078. 
280 Prav tam, str. 1080. 
281 Prav tam, str. 1086. 
282 Fukuyama, 1999, str. 214. 
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je težko veljavno in pošteno sklepati, da je razmerje med timosom in pravičnostjo popolno. Če 

si timos prizadeva za pravičnostjo le v primerih, ko to ustreza nam, je v svojem prizadevanju 

za pravičnostjo nujno omejen. Iz tega sklepamo, da so timotične zahteve po oblasti nujno 

nepopolni vidiki pravičnosti. Nekaj, kar služi parcialnemu namenu zadostitve potrebe 

določenega posameznika ali specifične entitete, ne more biti prepoznano kot univerzalni temelj 

pravičnosti in merilo ali motivacija državljanske akcije. Tako pojmovan je timos vendarle bliže 

erosu kot pa nečemu, kar to samozadovoljujočo raven presega. Timos je tako precej gnetljiv; 

lahko je usmerjen v obrambo nečesa dobrega ali služi plemenitemu namenu, lahko pa enostavno 

meri proti uničenju sočloveka za drobiž, ki ima v očeh (in umu) timotičnega akterja (heroičnega 

bojevnika?) večjo (normativno) vrednost od sočloveka. 

 

Pa vendar ne moremo kar tako zavreči teze, da je »vloga timosa okarakterizirana z neobhodno, 

globoko zakoreninjeno slo po dostojanstveni samoohranitvi,«283 saj je prav to bistvo etičnega 

perspektivizma, ki ga izpostavljamo. Boriti se za lastno identiteto in lastna prepričanja, torej za 

lastni vrednostni sistem, je zelo verjetno pozitivna vrednota v prav vsakem etičnem ali 

vrednostnem sistemu. Če gre za nekaj vseprisotnega, lahko sklepamo, da so »poteze, ki jim 

pravimo timotične, inherentne človeški psihologiji in niso le kontingentni produkti uspešne 

socializacije.«284  

 

Timos torej ni posebna sofisticirana vrlina, ampak nekaj primordialnega, nekaj, kar s človekom 

ostane in ne nekaj, kar bi človek pridobil. Ostane skupaj z vsemi ostalimi naravnimi 

predispozicijami, ki so v vsakega izmed nas položene, še preden smo zares pričeli 

zunajmaternični pohod proti drugi strani dobe živega življenja. A to še ne pomeni, da srčne, 

timotične plati duše ne gre uspešno vzgojiti ali kultivirati. Očitne so namreč razlike med 

vedenjskimi vzorci različnih kolektivov in njihovih pripadnikov, kar opazimo že, če le površno 

ošvrknemo množico na trgu. Tudi Platon priznava razlike v razvitosti timotičnega potenciala, a 

vendarle vztraja, da je osnovna potreba po branjenju proti grožnjam in žalitvam skupna tako 

odraslim ljudem, otrokom kot tudi psom in da zato ne more biti odvisna od socializacije, ampak 

je nekaj mnogo bolj inherentnega in globokega, skratka ukoreninjenega v platonični 

osebnosti.285 

                                                 
283 Kraugerud, Hanne Andrea. 2009. „'Essentially Social?' A Discussion of the Spirited Part of the Soul in Plato.“ 

European Journal of Philosophy 18 (4), str. 481. 
284 Prav tam, str. 483. 
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Če se še enkrat ozremo v preteklost na Kosovsko polje, kjer je islam zares pričel svojo 

zgodovino na Balkanskem polotoku – lahko bi dejali, da s tem tudi zgodovino samega 

Zahodnega Balkana –, vidimo zanimivo konstelacijo, iz katere so poraženci izšli večji 

zmagovalci od tistih, ki so bitko tudi zares dobili. Izgube so zagotovo bile izjemne, tako v 

samem številu padlih bojevnikov kot tudi po obsegu islamizacije prebivalstva, ki je potekala 

skozi naslednja stoletja, a so Srbi v tej legendarni bitki kot poraženci vendarle slavili 

metafizično zmago; na tej točki zgodovine so utrdili svojo identiteto in jo od tega trenutka naprej 

s tem tudi utemeljevali ter legitimirali. Tako postaja vse bolj jasno, da poraženci morajo biti 

poraženi, saj s tem legitimirajo svoj boj za čast, samo dejstvo poraženosti pa je predikat 

(pogojno tudi predispozicija) njihove kolektivne identitete. V jedru tega se nahaja preprosta 

želja po priznanju, ki se kot vsaka druga želja bori za lastno neizpolnljivost, saj bi v trenutku 

svoje izpolnitve propadla, razčaranje pa je le korak stran od razočaranja.  

 

Bistveno je torej, da si »človek želi biti želen, hoče biti 'priznan' v okoliščinah, v katerih lahko 

spregleda osnovni instinkt samoohranitve in tvega svoje življenje za ideale ter plemenite 

namene. Krvavi spopadi na začetku zgodovine se ne vrtijo okoli hrane, ampak okoli prestiža in 

ker namen boja ni biološko determiniran, lahko tukaj vidimo prve manifestacije človekove 

svobode.«286 Boj za na tem mestu postane politični boj, ki zdaleč presega živalski – biološki – 

boj, katerega edini namen in cilj je fizično preživetje, ampak gre za boj, ki bo omogočil 

preživetje identitete bojujočega se kolektiva. Rečeno krajše: gre za metafizično vojno identitet. 

 

»Človekovo življenje je omejeno, a jaz bi želel živeti večno,«287 so besede, ki jih je kot vsak 

pravi trpeči poet pred samomorom zapisal japonski pisatelj Yukio Mishima. A pripisali bi jih 

lahko sleherniku, saj gre za osnovno naravnanost vsakega političnega bitja. Med večnostjo in 

nesmrtnostjo je pomembna razlika: slednja je motiv in točka stremljenja vsake cinične zavesti, 

ki skozi svojo ignoranco do vsega naravnega zanika nemožnost neskončnosti svojega bivanja, 

svoje tubiti, medtem ko večnost na drugi strani svojo romantično zasnovo – ki je bila domača 

že Grkom – upravičuje z obljubo transcendentalnega izkustva in heroičnega spomina; gre 

skratka za nekaj povsem iracionalnega, saj aspiracije po večnosti ne zadosti nobena pravna 

odločba (denimo o priznavanju neke suverene države) ali plaketa (denimo nekemu pokončnemu 

borcu), ampak je bistvo spomin, katerega zgodba skozi svoje permutacije legendo skozi čas le 

                                                 
286 Frenţiu, Rodica. 2010. „Yukio Mishima: Thymos between Aesthetics and Ideological Fanaticism.“ Journal for 

the Study of Religions and Ideologies 9 (25), str. 81. 
287 Yourcenar, Marguerite. 2001. Mishima: A Vision of the Void. Čikago: University of Chicago Press. 



145 

 

še mistificira in mitologizira. Mit – kot sta vsak za svoj namen pokazala tudi Freud288 in Lévi-

Strauss289 – pa je večen. Zato se zdi, da se je »v iskanju 'pravičnosti' timos izrodil v čisti 

fanatizem, obsesijo in mržnjo, saj močan timotičen ponos postane iracionalen v zadevah, ki se 

tičejo političnega sistema in načina življenja. Najpomembnejši problem politike v toku 

človeške zgodovine se zdi prav poskus rešitve vprašanja priznanja.«290 

 

Za zanimivo razlago vloge iracionalnosti v timotičnem delu človekove osebnosti (človekove 

duše, življenja), se je zelo smiselno ponovno ozreti k Adamu Smithu, ki je pred 250 leti pisal o 

zgodbi, ki jo danes pripoveduje sodobni ethos. Suvereni gon, ki ga lahko prepoznamo v 

Smithovem ekonomskem sistemu, se kaže kot razsvetljeno samo-zanimanje, ki je povezano z 

materialističnim, poželjivim, koristnostnim in lakomnim delom človekove osebnosti oziroma 

opisuje to, čemur lahko rečemo homo economicus. Osnovna motivacijska sila tega je timos ali 

duh, odločnost, zagnanost, kot temu pravi Smith [spirit], ki sproža željo po statusu, družbenem 

priznavanju in potrjevanju ali sprejemanju.291  

 

Tisti, ki delajo in ohranjajo (domnevno) ločnico med erosom in timosom oziroma med telesnim 

in družbenim, med biološkimi in socialnimi (političnimi) potrebami, rišejo umetno ločnico med 

nečim, kar se napaja pri istem izviru in kar služi istemu smotru. Družbeno življenje ni nič 

drugega kot sofisticiran derivat osnovnega biološkega bivanja, socializacija pa je le beseda, ki 

s svojimi priseski zakriva lastno bistvo: bio-egoizem. Osnovni življenjski zagon vsakega 

posameznega bitja, torej tudi človeka, je volja (do življenja), ki izhaja iz samoohranitvenega 

nagona. Moralistična (politična) teorija je ta nagon izolirala, premestila v družbeno (politično) 

in to oklicala za samoljubje, ki od tega historičnega trenutka odzvanja s pejorativnim 

prizvokom. Takšnega je prevzela tudi teorija socialnega darvinizma, pa četudi sociobiološka 

znanost tehtno utemeljuje,292 da ključ do vzpostavitve civilizacije pomeni hipertropija oziroma 

izjemna rast prej obstoječih struktur – osnovni socialni odzivi lovcev-nabiralcev so se prelevili 

v nepričakovano kompleksne forme, denimo nacionalizem in rasizem. 

 

                                                 
288 Bistveno v Freud, Sigmund. 2000. Interpretacija sanj. Ljubljana: Studia humanitatis. 
289 Bistveno v Lévi-Strauss, Claude. 2003. „Struktura mitov.“ Problemi 41 (4/5): 219-248. 
290 Frenţiu, 2010, str. 82. 
291 Hill, Lisa. 2012. „Adam Smith on thumos and irrational economic 'man'.“ The European Journal of the History 

of Economic Thought 19 (1), str. 1-2. 
292 Glej temeljno delo Wilson, Edward Osborne. 1978. On Human Nature. Cambridge: Harvard University Press. 
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Vsaka metafizika pa dobro ve, da je tubit v modusu biti-k-smrti vedno najprej zaskrbljena zase 

in šele na to za vse ostalo, kar prostoru, v katerem se nahaja, pritiče. Prav tako se vse razprave 

o timosu in erosu končajo pri tem, da eros stremi k zadovoljevanju osnovnih bioloških potreb 

(hrana, voda, razmnoževanje, izogibanje bolečini), timos pa višjih potreb, ki se nanašajo na 

družbeno priznavanje in sprejemanje. Od tod naprej oziroma nazaj k izhodišču pa se ne ozre 

nobena razprava. Kaj je vzrok potrebe po priznavanju in sprejemanju? Kaj povzroča skorajda 

patološko težnjo po biti opažen, umeščen in biti del nečesa, imeti svoje mesto? To so jedrna 

vprašanja, na katere ima – kljub preziru mnogih – odgovore navsezadnje prav biologija. 

 

Tudi Smith izpostavlja, da ima timos dve plati: tisto, ki izraža pozitivna čustva in stremljenja, 

denimo čast, spoštovanje, pravičnost ter tisto, ki izraža negativna čustva, denimo sram, 

ogorčenost in resentiment. A kar je ključno, Smith za vso timotično razsežnost zelo neposredno 

pravi, da je v svojem bistvu in dolgoročno iracionalna, še posebej pa izpostavlja pomen odnosa 

timosa oziroma srčnosti, zagnanosti do produktivnega napora, akumulacije bogastva, občutka 

za dostojanstvo in družbenega položaja,293 saj je biti dobrega imena, presegati ostale in sebe 

postavljati v superiorni odnos z drugimi univerzalna človeška želja.294  

 

A kako je lahko nekaj, kar človek kultivira skozi socializacijo, univerzalno? Univerzalni so le 

biološki predikati, saj so vsi ostali odvisni še od mnogih drugih dejavnikov. Tudi Platon govori 

o vrojenem občutku timosa, ki ga človek lahko le še dograjuje in izpopolnjuje, a težko naletimo 

na analizo, ki bi na tej točki zastavila novo vprašanje, pa čeprav se ponuja na dlani: kaj je temu 

izvor? Kaj je počelo timosa? Še zlasti ta vprašanja vse močneje odzvanjajo, če upoštevamo 

Smithove lastne trditve, da je človek nagnjen k iskanju potrditve in odobravanja soljudi, saj je 

narava človeku, ko ga je oblikovala v družbeno bitje, s tem podarila tudi izvirno željo po 

ugajanju in izvirni odpor do žaljenja ali škodovanja sočloveku, svojemu bratu.295 

 

Tukaj se kažejo razlogi uspešnosti kapitalistične logike tako v centru kot na periferiji, saj »v 

iskanju 'bogastva' pravzaprav iščemo veličastnost priznavanja, kar je želja, da bi nas 'soljudje' 

obravnavali z odobravanjem in nevoščljivostjo.«296 Bistvo skoraj vsakega človeškega 

prizadevanja je »pridobitev in uživanje v spoštovanju in občudovanju človeštva.«297 Smith gre 

                                                 
293 Hill, 2012, str. 6. 
294 Smith, Adam. 1978. Lectures on Jurisprudence (A in B). Oxford: Oxford University Press, par. (A): I. 24. 
295 Smith, Adam. 1976. The Theory of Moral Sentiments. Oxford: Clarendon Press, par. III.2.6. 
296 Hill, 2012, str. 7-8. 
297 Smith, 1976, par. I.iii.3.2. 
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še dlje, drzne si nekam, kjer smo sami pričeli: prednatalna determiniranost človeka navdaja z 

neustavljivim gonom, da družbeno priznavanje in izboljšanje razmer skuša pridobiti skozi 

materialno bogatenje; to je nekaj kar se v nas »zbudi v rojstvu in nas nikakor ne zapusti, dokler 

ne ležemo v grob. … Sredstvo, s katerim si večina ljudi kani in želi izboljšati položaj, je 

povečanje premoženja.«298  

 

Postmetafizični ethos sodobnosti zato ne more biti opredeljen z ničemer drugim kot prav z 

ekonomiziranim globalizmom, katerega sledi so se pričele izrisovati že v renesančnem 

humanizmu, zanos pa je dobil s kinetično ekonomijo družbenih relacij z nastopom 

razsvetljenskega dispozitiva, ki človeka – tako individualnega kot v kolektivu – na eni strani 

žene k preseganju biološkega, na drugi pa ga sili k oklepanju prav tega biološkega, ki se kaže 

v erotiziranih vzgibih. Ti porajajo metafiziko (in kinetično etiko) tubiti, katere temeljno 

eksistencialno določilo je skrb. Skrb, ki se izraža v dveh relacijskih matricah: zaobrnjena k sebi 

(strah pred smrtjo) in zavezana drugim, a sebi enakim (kolektivna skrb za identiteto in 

priznanje).  

 

Vse to je predpogoj in vir motivacije političnega boja, aktivizma, revolucionarnih aspiracij in 

pohodov jeze. Preplet timotičnih in erotičnih vzgibov se jasno kaže v srditem političnem boju, 

kjer gre za to, da je človeku mnenje, ki ga ima o njem sočlovek, tako zelo pomembno, da lahko 

želja po pozitivnem mnenju drugih premaga tudi najmočnejšo od vseh naravnih skrbi (ali 

strahov), torej tudi strah pred smrtjo, kar povzroči, da ljudje delujejo iracionalno, naposled pa 

prostovoljno zavržejo (žrtvujejo) svoje življenje, da bi pridobili sloves, ki ga po smrti več ne 

bodo mogli uživati.299 S čim drugim smo tukaj soočeni, kot prav z neodgovorno srditostjo, 

katere edini in temeljni namen je pridobitev pozornosti velikega drugega?  

 

Ta je ključen v dveh točkah življenja kolektiva kot identitetne strukture: prvič, kot drugi je tisti 

nekdo, ki omogoča diferenciacijo med mi in oni, torej tisti, ki izpostavlja biološko diferenco 

med dvema rodovnima skupinama (denimo klanoma, družinama, krdeloma ipd.) oziroma 

vzpostavlja delitev na naši in vaši, kjer gre za politično diferenco med dvema identitetnima 

skupinama (denimo družbenima (političnima), nazorskima (ideološkima), religioznima 

skupinama ipd. ali med državama ali kulturnima organizmoma (civilizacijama)). Drugič, kot 

                                                 
298 Smith, 2010, str. 245-246. 
299 Smith, 1976, par. III.2.6. 
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veliki drugi je tisti, ki to tlačeno, marginalizirano, periferno strukturo tlači, marginalizira in 

odriva na periferijo oziroma jo tam ohranja.  

 

Ponovimo, da je ključna poteza psihološkega profila periferne identitetne strukture poraz, iz 

katere kavzalno sledijo nadaljnje, kot so žrtvovanje, heroizem, boj za čast; vsekakor torej boj 

za. To je ideološka dinamika, ki se ji človek kot politično bitje težko izmakne, saj je timos, kot 

tisto politično v biološkem, »stanje zavesti, ki jo mora zato, da bi imela subjektivno gotovost 

percepcije lastne vrednosti, priznavati druga zavest.«300 In povsem dovolj je, če jo ta druga 

zavest priznava kot sovražni element. To je njeno mesto, to je njena identiteta, s tem pa tudi 

njena vrednost. 

 

Ekonomizirana logika le še prispeva gorivo k tej tisočletni dinamiki. Ko Sloterdijk pravi, da je 

erotizirana bivanjska ekonomija tista, ki prigovarja k nenehni kinetiki, lahko slednjo razumemo 

v raznih pomenih in jo umeščamo v različne kontekste. Na eni strani gre za identitetno ali 

ideološko kontinuirano dialektiko, ki svetovnozgodovinsko konstelacijo ohranja v njenih 

tirnicah oziroma sidrišču, saj vzpostavlja razliko, ki je fundamentalna karakteristika in 

elementarni moment vsakršne identitetne strukture; od enostavne (enocelične) do kompleksne. 

Ob tovrstni dinamični dialektiki pa je še bolj očitna tista, ki se kaže skozi kapitalistično 

ekonomsko logiko, torej to, ki jo skozi besedilo skušamo opredeliti kot postmetafizični 

ekonomizirani globalizem. Ta bistveno prispeva k nenehni permutaciji (dispozitiva 

zadovoljitve) in konstantni želji po višje, hitreje, močneje ali preprosto po več.  

 

Obe pojmovanji več kot očitno razveljavljata Sloterdijkovo priporočilo, da je za umiritev strasti 

potrebno dati prostor timotičnim vrlinam. Med drugim je že Smith prav obratno to permanentno 

kinetiko, ki se kaže kot želja po zmeraj več »pripomočkih in hišnih okraskih, oblekah, opremi 

in pohištvu,«301 prepoznal kot povsem neskončno timotično-gnano željo. S tem se je krog od 

erosa k timosu sklenil, razum pa je v tem kompleksu le stranskega pomena; nekje na pol poti 

odpade, mišljenjski proces pa zapade v čisto iracionalnost. Timos namreč ni nič drugega kot 

strast in sla, le da nagovarja nekolikanj bolj sofisticirana čustva kot eros; lahko bi dejali, da eros 

prikliče tisto čutno, ki si želi preživeti, timos pa tisto drugo, ki si želi preživeti bolje.  

  

                                                 
300 Frenţiu, 2010, str. 82. 
301 Smith, 2010, navedeno po Hill, 2012, str. 13. 
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Siva polja ali postmetafizični ethos ekonomiziranega globalizma 

 

Pričeli smo zelo rigidno: eros smo postavili nasproti timosu, čutno nasproti premišljenemu, 

cinični resentiment nasproti timotičnemu srdu. Kjer sicer res gre za semantične ali pa vsaj 

konceptualne opozicije, smo zagrešili osnovno in temeljno napako, katere prisotnost je v 

sodobni znanosti ignorirana; pozitivizem vzpostavlja črno belo sliko preučevanega sveta, saj ga 

je pod to predpostavko lažje obvladati. In tej skušnjavi smo zapadli tudi sami. A naposled ne 

zmoremo več ohranjati jasne ločnice med plus in minus, saj se sprva črno bela slika z jasno 

razmejitvijo med erosom in timosom, med cinizmom, resentimentom in srdom, med centrom 

in periferijo kmalu zabriše. Identitetne igre in ločnice sicer ostajajo, a se obenem ustvarjajo siva 

polja mešanih čustev, ki se zdijo notranje kontradiktorna in problematična. Sila globalizacije, 

ki s priseganjem na svetovnotržno metafiziko svojo voljo do moči razkazuje kot ekonomizirani 

globalizem, ruši svetove ter maje še tako trdne temelje ethosa še tako vdanih zasledovalcev 

njegove ideje. 

 

Globalizem je oblikoval nekaj univerzalnega, ki ni le čisto biološko; spodbudil je razmah nečesa 

političnega, kar je domače in skupno vsem posameznikom in kolektivom (strukturam), ki so 

skozi ekonomizirane medsebojne relacije vpleteni v to globalno igro, katere zakonodajalec je 

postmetafizična etika oziroma svetovnotržna metafizika. Na tem mestu zato potrjujemo 

predlagano tezo doktorske disertacije, s katero trdimo, da je ethos sodobnosti v prvi vrsti 

postmetafizične narave, ki ga oblikujeta in obvladujeta ekonomija odnosov ter globalizacija kot 

kompresija prostora in časa. Še zlasti pa gre za to, da navkljub vsej razdrobljenosti, relativizmu, 

perspektivizmu in etični partikularnosti obstaja en skupni ethos človeštva, en ethos sodobnosti, 

ki sam tudi ustvarja in pogojuje to etiko partikularnosti. Ta se kaže kot etika ničelnega 

dostojanstva in je bistveno determinirana s svetovnotržno metafiziko oziroma ekonomiziranim 

globalizmom.  

 

Tako smo soočeni z vseprisotnim računom, ki zastopa logiko kalkulacije plusa in minusa; tisto 

logiko, ki stremi k ohranjanju izravnane bilance. »Če zasledujemo koncept resentimenta do 

njegovih materialnih in ekonomskih virov, potem trčimo na prastaro prepričanje, da nič na svetu 

ni zastonj in da moramo vsako prednost do zadnjega vrniti. Tukaj prehaja ekonomsko mišljenje 

v ontologijo in ontologija v etiko. In bit je mišljena kot vsota transakcij, ki zagotavljajo 
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ravnovesje med izposojenim in vrnjenim.«302 To je načelo, ki na eni strani zbuja resentiment in 

pravi: zakaj pa vendarle ne bi imeli nekaj več (kinetika!); in na drugi srd, ki skandirajoč kriči: 

tudi mi bi imeli vsaj toliko!  

 

Dozdeva se, da je ekonomija že zdavnaj prehitela kulturo, saj se – kot kaže analiza s tem 

povezanega timosa – tudi kultura meri v kapitalu; kulturni kapital nista zgolj kvalitativna 

razsežnost in kvantitativna pestrost historično definirane zaloge identitete nekega kolektiva 

(kulture), ampak tudi nekaj, kar je v bistveno tesnejši povezavi z voljo do moči in samo 

ekonomsko močjo. Ko govorimo o identitetnih bojih, govorimo o nečem precej bolj 

kompleksnem od le A proti B zavoljo lastnega obstanka. Identitetni boji so se – kot vse ostalo, 

kar je včasih pripadalo domeni biološkega, danes pa zapada političnemu – prav tako preselili v 

ekonomizirano sfero logičnega računa. To je bistvo (ekonomiziranega) globalizma. 

 

Konstrukt, ki mu skozi zgornja poglavja pravimo ethos, se kaže v vse bolj kompleksnih in 

enigmatičnih razsežnostih. Če izpostavimo le en banalni fenomen, ki je svoje spektakularno 

medijsko življenje nastopil 11. septembra tistega leta, bi lahko tako imenovane islamske 

fundamentaliste zelo striktno ločevali od skupin (struktur, kolektivov), ki to niso, denimo tako 

imenovanih Zahodnjakov, saj prisegajo na povsem nasprotujoče si hierarhije vrednot. 

Površinsko gledano gre seveda za kontradiktorne ideologije oziroma vrednostne sisteme, a 

sama analiza skozi oči ekonomiziranega globalizma pokaže, da je ta ti tako zelo sovražni si 

strukturi že zdavnaj pripeljal skupaj, v isto sfero, v kateri veljajo le ena pravila, za vse enaka. 

»Težava ni v kulturni razliki (njihovih prizadevanj po ohranitvi lastne identitete), pač pa – 

nasprotno – v dejstvu, da fundamentalisti že so takšni kot mi, da so skrivoma že ponotranjili 

naše standarde in se z njimi primerjajo.«303 

 

Bistvo problema trka oziroma spopada civilizacij – študijo katerega je ob koncu prejšnjega 

stoletja izvrstno zapisal Samuel P. Huntington,304 a se je ta do danes že nekoliko izpela –, je 

samo zlitje teh civilizacij, ki so si včasih bile tako zelo različne in kontrarne, danes, po dobrem 

stoletju (post)moderne dobe tehnologizacije, ekonomizacije in globalizacije Ethosa, pa jih na 

njihove identitetne in ideološke razlike spominja le še (selektivni) spomin tistega historičnega 

heroičnega dogodka, ki je samo civilizacijo definiral. Problem, ki ga izpostavlja Žižek, v bistvu 

                                                 
302 Sloterdijk, 2009, str. 48-49. 
303 Žižek, 2007, str. 81. 
304 Glej v nadaljevanju obravnavano delo Huntington, 2005. 
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niti ni težava; še več, zlitje civilizacij v globalno družbo so tisočletne sanje kozmopolitov,305 

skupni ethos državljanov sveta pa želja in veliki projekt sodobnih aktivistov, ki sledijo ideji 

svetovnega etosa (Weltethos), katerega avtor in glasnik je Hans Küng.306 Težava postane izguba 

tistega, ki je zares veliki drugi, saj je prav ta garant razlike, ki omogoča konstrukcijo in 

stabilnost identitete. Ko postaneš na las podoben svojemu največjemu sovražniku, sta beg v 

cinični resentiment ali poseganje po orožju, ki ga po psiholoških tunelih nezavednega dobavlja 

timotični srd, le še vprašanje časa. 

 

Bernard Lewis, eden izmed vodilnih strokovnjakov za področje islama in Bližnjega Vzhoda, je 

podobno opažal že nekaj desetletij nazaj, ko se je islam vse bolj približeval Zahodu, s tem pa 

gojil notranje frustracije. Pritisk modernosti – slednjo je v prvi polovici 20. stoletja poznal le 

razvitejši del Zahoda – je po drugi svetovni vojni in po prvih znakih oziroma spoznanjih, da 

lahko črnega zlata enkrat tudi zmanjka, bil zelo natančen in pretkan. Nezavedne silnice ethosa 

moderne (razsvetljenega liberalnega Zahoda) so dosegale same korenine in identitetne temelje 

takratnih tradicionalnih družb. Ključna težava tega problema torej ni civilizacijski trk, ki je v 

bistvu bolj podoben zlitju kultur (jasno, dominantna je lahko le ena – Zahodna), ampak sama 

sprememba, ki meri na točno določene momente ethosa in jih hladnokrvno tudi odreže ter 

brezobzirno izpljune. »Vojna proti modernosti v večini ni niti zavestna niti neposredna, ampak 

je usmerjena proti celotnemu procesu spremembe, ki se je v zadnjem stoletju ali več zgodila v 

islamskem svetu in je spremenila politično, ekonomsko, socialno in celo kulturno strukturo 

muslimanskih držav. Islamski fundamentalizem je dal namen in ogrodje drugače brezciljnemu 

in brezobličnemu resentimentu ter srdu muslimanskih množic proti silam, ki so razvrednotile 

njihove tradicionalne vrednote in privrženost ter jih oropale njihovih prepričanj, njihovih 

aspiracij, njihovega dostojanstva in do vse večje mere tudi njihovega preživetja.«307 

 

S temi opažanji se odpira novo polje vprašanj, ki zahtevajo tehten premislek in motrenje 

globalne situacije oziroma stanja tega, kar je. Vse, prav vse, kar je, kar poznamo, tudi tisto, 

česar ne poznamo, pa vemo, da tega ne poznamo, vse prispeva k tej veličastni globalni 

(univerzalni) igri sveta. Bit ali svetovna bit nastopa kot makrostruktura, v kateri se nahajajo vsi 

ostali svetovnozgodovinski elementi. V jedru gre za čisto metafiziko, ki se navzven (ali 

                                                 
305 Za oris raznih stališč, argumentov in pogledov, ki motrijo kozmopolitizem, glej Brown, Garrett Wallace, in 

David Held, urednika. 2010. The Cosmopolitanism Reader. Cambridge: Polity. 
306 Že omenjeno temeljno delo Küng, 2008. 
307 Lewis, Bernard. 2001. „The roots of Muslim rage.“ Policy 17 (4), str. 25. 
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navznoter, sama vase – v svet) preslikuje kot to, kar je družbeno, skratka politično, od tod pa ni 

potreben niti korak, da pridemo do etike. Vse je politično, vse kar je, je politično, saj tvori svet, 

celoto tega, kar je. Svetovna zgodovina je enako bit. Zatorej so tudi vprašanja političnih relacij 

in interakcij v svetovni zgodovini vprašanja etike in metafizike. Kaj drugega opredeljuje 

filozofijo, če ne prav ti izmuzljivi in enigmatični iskri življenja? 
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6 KRITIČNE MEMBRANE: SVETOVNA KULTURA ALI SPOPAD CIVILIZACIJ? 

  

Antagonistična razmerja in opozicije zmeraj soustvarjajo siva polja mešanih čustev, saj je 

absolutna veljava določene ideje (ideologije ali ethosa) na strogo zamejenem območju – še 

zlasti v svetu hiperglobaliziranih telekomunikacij – praktično nemogoča. Možnost njene 

izvedljivosti je strahovito manjša od moči, s katero upravlja konglomerat medijskih 

trendseterjev in populističnih moralistov. Obenem se ta polja zdijo notranje kontradiktorna in 

problematična. Moč globalizacije, ki svojo voljo do moči razkazuje kot ekonomizirani 

globalizem in prisega na svetovnotržno metafiziko, zato pretresa svetove in spodjeda historično 

utemeljene temelje ethosa predanih zasledovalcev njegove ideje. 

 

Pa vendar so prav ta siva polja, na katerih se zdi, da vlada vrednostno brezvladje ali relativizem, 

humus sodobnosti in že sama (kot sediment ali tisto nezavedno) bistveni sestavni del novega 

ethosa, novega načina življenja, novih dobrih običajev, ki se znova in znova vzpostavljajo na 

pogorišču preživetih idej ter zastarelih vrednot. Na naslednjih straneh se zato osredotočamo 

prav na ta stičišča oziroma presečišča – Sloterdijk, ki jim je posvetil eno knjigo trilogije 

Sphären, jih imenuje membrane –, kjer prihaja do bazične konfrontacije erosa in timosa. Ne gre 

zgolj za geografska stičišča, saj globalizirani svet, ki ga poganja motor informacijske 

tehnologije, presega zemeljske omejitve. Prostor globalne sfere, v katerem se v istem trenutku 

zgodovine prepletajo mnoga univerzalistična stremljenja in aspiracije ter v katerem se bojujejo 

ostanki starih pojmovanj ideje dobrega za prevlado v formulaciji in konstituciji novega 

pojmovanja ideje dobrega, napoveduje resen konflikt. A ko v kalkulacijo pritegnemo 

ekonomsko komponento, trčimo ob temeljno dilemo tretjega tisočletja: spopad civilizacij 

(skratka idej/ideologij, različnih pojmovanj dobrega načina življenja, raznolikih ethosov) za 

univerzalno prevlado ali zlitje partikularnih interesnih sfer v eno, ekonomizirano globalno sfero 

človeka kot biti-v-svetu-kapitala, kar pomeni oblikovanje enega postmetafizičnega ethosa 

ekonomiziranega globalizma? 

 

Na vprašanje smo odgovorili že zgoraj, v nadaljevanju pa se bomo posvetili posameznim 

politično-metafizičnim aspektom, ki odrivajo genealogijo globalizma in osrednjo tezo dela le 

še podkrepljujejo, ob tem pa izpostavili tudi geopolitične razsežnosti, preko katerih bomo 

skušali izpostaviti pot, ki jo prihodnosti nalaga sam ethos sodobnosti. 
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Rojstvo imperializma za mestnim obzidjem 

 

Sloterdijk se sklicuje na Spenglerja, ko ugotavlja, da je tisto, kar dela ali gradi svetovno 

zgodovino, nekaj pogosto povsod prisotnega, a prav zato neproblematiziranega; to je mesto.308 

»Da so vse velike kulture mestne kulture, je dejstvo odločilnega pomena, čigar polni obseg ni 

bil še nikoli ocenjen. Višji človek drugega obdobja je žival, ki gradi mesta. To je pravi kriterij 

'svetovne zgodovine', ki jo kar najostreje ločuje od človeške zgodovine nasploh – svetovna 

zgodovina je zgodovina mestnega človeka. Ljudstva, države, politike in religije, vse umetnosti 

in vse znanosti temeljijo na tem prafenomenu človeškega bivanja – mestu. Ker tudi vsi misleci 

vseh kultur živijo v mestih – četudi so fizično, telesno na deželi –, sploh ne vedo, kako bizarna 

stvar je mesto. Povsem se vživimo v čudenje pračloveka, ko sredi pokrajine prvič uzre to maso 

iz kamenja in lesa, z njenimi cestami, ki jih obdaja kamenje, in njenimi trgi, tlakovanimi s 

kamenjem, domovanje najnenavadnejše forme, v katerem mrgoli ljudi.«309 Spengler je na tem 

mestu vpeljal pračloveka, staroselca kot antipod misleca, filozofa, kjer gre za opozicijo med 

tistim, ki mestno obzidje opazuje od zunaj in, kar je še pomembneje, je s tem premišljeno 

naloženim kupom kamenja seznanjen prvič, ter tistim, ki to mikrosferično situacijo motri od 

znotraj. Skratka, gre za osnovno razmejitev med ideološko pogojenim in predideološkim 

oziroma predzgodovinskim.  

 

Napačno bi bilo predpostavljati, da je sama svetovna zgodovina nastala v trenutku vzpostavitve 

prvega mesta ali mestnega obzidja. Tukaj moramo stopiti korak nazaj in Spenglerjevo tezo 

razumeti kot tako, torej povsem spenglerjevsko. Samo mesto je namreč to, kar utrjuje ethos 

določene skupnosti, ki je ukalupljena v ideološkem ščitu mestnega obzidja. Drži, da se prvotne 

(neolitske) skupnosti niso obdajale z visokimi kamnitimi zidovi in prav tako drži, da te niso 

štele nekaj tisoč ali še mnogo več članov, ampak se je razvoj zgodil postopoma. Na eni strani 

je temu botrovalo dejstvo naraščajoče populacije in posledične segmentacije skupnosti (s čimer 

se je oblikovala družba kot sociološki pojem), na drugi pa stiki z drugimi skupnostmi, ki so 

prav tako bili pogojeni s teritorialno ekspanzijo skupnosti. Spenglerja je na tej točki zato 

potrebno razumeti tako kot v znani tezi o roki in orodju, ki jo zagovarja v delu Človek in tehnika. 

Tam skuša vzpostaviti novo teorijo, ki zanika darvinistični evolucijski pristop in se poslužuje 

                                                 
308 Sloterdijk, Peter. 2014. Spheres II. Globes. Los Angeles: Semiotext(e), str. 249-251. 
309 Spengler, 2009, 2. del, str. 119-120. 
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De Vriesovega pristopa, ki brani tezo o nenadnih spremembah. Čemu bi obstajala roka 

oblikovana tako, da lahko rokuje z orodjem, če to orodje sploh še ne obstaja?310  

 

Skozi prizmo skepticizma je potrebno premisliti tudi Spenglerjevo tezo o mestu kot izvoru 

kulture in svetovne zgodovine. Mesto zato lahko opredelimo kot ključni moment kulture, saj je 

povezava med utrjenim mestom, ki to, kar je njegovo oziroma mu pripada, brani z visokim 

obzidjem, predvsem pa s pripadnostjo tistih, ki za temi zidovi živijo in v teh zidovih skladiščijo 

svoje identitetne zaloge. Od znotraj zidovi nosijo več funkcij, med drugim so njihovi vmesni 

prostori uporabni tudi kot kašča, v kateri se skladišči žito fevdalnih podložnikov. Že zgoraj 

nakazane povezave med hrano, identiteto, teritorijem, ethosom, kulturo, mestom, državo in 

davki so evidentne. Ključ do razbiranja pomena teh lokalnih mikrosferičnih utrdb je identiteta, 

katero posedujoč posameznik se ne boji ničesar bolj, kot biti zunaj; tam, kjer njegova identitetna 

valuta ni vredna nič. Zato je bilo biti izgnan iz polis enako biti obsojen na smrt. Jasna je torej 

pot od biti k niču. »Kaj drugega so ta ohišja čudnih oblik, ko jih opazujemo od zunaj, kot 

skrivalna mašinerija, s katero so ljudje obvladovali svoja specifična razodetja strahu pred 

svetom in strašansko visoki spomeniki njihovi volji do ne-biti-zunaj?«311  

 

Skladno z izrečeno opazko lahko kot prva mesta, ki ob urbanistični manifestirajo tudi 

identitetno ali identifikacijsko utrdbo, izpostavimo sumerska mesta, denimo Ur, Uruk in Kiš, 

najbolj znane mestne strukture, ki so se razvile v okolici templjev – od tod tudi izraz tempeljske 

države – in so prvi pravi znaki civilizacije. Ta splošni termin, ki se uporablja precej pavšalno, 

pogosto celo nepremišljeno, seveda pomeni to, kar smo skupaj s Spenglerjem imenovali 

svetovna zgodovina, predvsem pa to, kar je najkompleksnejši (neposredni) produkt neolitskega 

obrata, ki se je zgodil že nekaj tisočletij pred mezopotamskimi mestnimi državami in je 

potreboval čas, da svoj novoodkriti skupnostni čut (utemeljen v pragmatizmu specializacije, 

organizacije in delitve dela) razširi do neslutenih razsežnosti pravno-socialne forme 

kolektivizma izraženega skozi koncept države. 

 

Mezopotamcem ni bil tuj niti koncept konkurence, saj so bili pionirski začetniki trgovanja. 

Zaradi odličnih poljedelskih pogojev so si lahko privoščili prodajanje oziroma izmenjavo 

presežkov, s katerimi so uvažali gradbeni material, les in razne kovine. V tovrstnem okolju 

konkurence je povsem vseeno, katere dobrine ali blaga je na pretek in česa primanjkuje. Ključno 

                                                 
310 Spengler, 2013, str. 36-41. 
311 Sloterdijk, 2014, 254. 
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je le dejstvo, da je nečesa preveč, kjer gre za privilegij, ki vsebuje potencial, ki lahko rodi velike 

projekte. Mezopotamska mesta so bila izjemna, med njimi tudi legendarna, kot denimo Babilon, 

in konkurenca je na več ravneh bistveno vplivala na samo mestno arhitekturo. Mesto ni bilo le 

naselje, v katerem je živelo določeno ljudstvo, ampak je mesto – z neolitskim vznikom 

skupnostnega čuta oziroma kolektivnih identitet – predstavljalo to, o čemer smo zgoraj govorili 

skozi pojma časti in ponosa, skratka identitete. »Mesto – in le mesto – kaže to, kaj pomeni, ko 

se konstrukt odkrito zanaša na nasprotje skritosti in se postavi v središče vidnega. Vse od vznika 

mest videz pomeni vzravnanost, bahanje in nenehno razkazovanje. S Heideggerjevimi 

besedami, grajenje mest je način razkrivanja.«312 Identiteta mora biti vidna, mora biti osupljiva 

in grandiozna. Identiteta mora celo ustrahovati, da se ubrani vdora tujega, ki jo lahko zamaje 

pri samih temeljih. Identiteta, kot zaloga ethosa, nastopa kot tisto, kar je tukaj za nas, za tiste, 

ki za mestnim obzidjem prebivamo; mi jo gradimo, a ona gradi (omogoča) tudi nas same. Brez 

mesta ni identitete. 

 

»Mesto stoji tam kot izgrajena pravica do resnice, veljavnosti in dolgega življenja. Stremi k 

utelešenju neomajne biti, ki se ohranja vidno v mirni veličastnosti tudi za drugi in tretji pogled; 

veljavna želi ostati vse do zadnjega.«313 To je metafizična vloga mestne utrdbe, ki za svojim 

obzidjem varuje ideološko jedro lastne ontološke razsežnosti. In kot vsaka prava idejna in 

ideološka struktura, tudi mesto kot arhitekturna struktura stremi k neminljivosti, veličastnosti 

in večnosti. Od mezopotamskih mestnih držav so ostale bolj ali manj ruševine; do nekaterih so 

arheologi le stežka prišli, saj jih je skozi tisočletja prekril usedli prah novonastalih kultur in 

civilizacij. Nekatera kasnejša mesta, med katerimi zagotovo izstopa zlasti Rim, so se obdržala 

vse do danes in vsaj za Rim lahko trdimo, da v realnem dosega nivo častitljivosti, ki mu ga je 

zgodovina postavila v idealnem. Rim kot večno mesto, katerega bogovi še dandanes opozarjajo 

nase in posegajo v vsakdanjost sodobne zgodovine, če ne drugače pa vsaj takrat, ko posodijo 

ime kakšnemu vesoljskemu plovilu ali odpravi, s čimer projektu dodajo pridih veličastnosti ali 

božanskosti; opozarjajo skratka na to, da gre za nekaj večjega od človeka, torej nekaj, kar je 

trajno, kar bo ostalo. »Kar se tukaj pojavi in vztraja v pojavnosti, je zavrnitev minljivosti same. 

Ta pojavnost je oskrbljena z močjo za obstanek in v tej volji da ostane je imel zgodnji 

fenomenološko razsvetljeni človek svojo prvo izkustvo novega tipa božanstva.«314  

 

                                                 
312 Prav tam, str. 256. 
313 Prav tam. 
314 Prav tam, str. 257. 
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V mestu, ki z lastno fenomenološko prisotnostjo in estetsko grandioznostjo vztraja v času ter 

za svojimi zidovi gosti ljudi in ljudstva že tisočletja, se združita prej izpostavljeni metafizična 

oziroma ideološka in arhitekturna utrdba, za zidovi katere ždi ethos kolektiva, ki skozi line in 

špranje mestnega obzidja oprezajoč za konkurenco varuje in brani lastno identiteto. Zato je 

jasno, da »vsakogar, ki živi za takšnimi zidovi, ti ne le ščitijo in skrivajo, temveč tudi 

napolnjujejo in navdihujejo. Svoje življenje morajo darovati tem zidovom,«315 a zidovi – na 

tem mestu že striktno metafizični – pragmatično dobrotljivost meščanov več kot dobrosrčno 

vračajo, saj »vsakdo, ki živi v takem mestu, naseljuje hipotezo večnosti.«316 In kaj drugega je 

človek predrazsvetljenske dobe pričakoval in zasledoval na svoji kratki življenjski poti kot prav 

to – večnost.  

 

A ključno spoznanje, na katerega Sloterdijk opozarja, ne poudarja toliko povezave človekovega 

stremljenja k večnosti kot pa same razloge, ki to potrebo vzbujajo. Ponovno se dotikamo pojma 

konkurence, saj »brez stika z rivalsko oddaljenostjo in prostranostjo ti zidovi ne bi bili tako 

visoki niti ne bi bili tako grozeči.«317 Če je neolitski obrat pomenil oblikovanje zamišljenih 

skupnosti ali kolektivov, katerih člani so med seboj povezani z imaginarnimi družbenimi, 

organizacijskimi in solidarnostnimi vezmi – krvno sorodstvo sicer ni izgubilo pomena, saj je za 

etiko ključnega pomena še danes, ampak so ob tem postale pomembne in smiselne tudi druge 

vezi, ki se v svojem jedru vse bistveno zanašajo na skupni interes –, so bližnjevzhodna mesta 

izpred pet tisočletij pomenila soočenje različnih interesnih struktur, skratka različnih pojmovanj 

dobrega načina življenja. Na tej točki lahko opazujemo prve trke različnih ethosov in tudi 

različnih etik, saj so božanstva, ki so te konkurenčne etike utemeljevala in garantirala njihovo 

pravilnost, prav tako bila svoj boj. »Mezopotamski bogovi so bili prototipi nove vrste ontološke 

suverenosti za gradbince; tukaj se božanska moč manifestira kot zmožnost postavitve 

političnega konstrukta velikosti obsega mesta in zaprtega imperija kot koherentnega imunskega 

sistema. V tej točki so se politika, arhitektura in teologija zlile v skupen makro-imunološki 

projekt. Velikopotezno politično telo se kaže kot graditelj svetovne notranjščine.«318  

 

Tukaj smo v obdobju pred velikimi univerzalističnimi abrahamskimi religijami, kjer so bogovi 

bili veliko bolj prisotni na Zemlji, kot bo to veljalo kasneje in prisotni so bili prav preko mestnih 

                                                 
315 Prav tam, str. 258. 
316 Prav tam. 
317 Prav tam, str. 259. 
318 Prav tam, str. 261. 
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obzidij, ki jih Sloterdijk imenuje mesta-bogovi.319 Mesto je s svojim obzidjem branik božje 

ideje in sam bog je arhitekt ter kreator mesta, naselbine, te strukture, ki z neverjetno in povsem 

nevidno močjo vse svoje člene povezuje med seboj v skupnost, v politični solidarnostni 

imunološki sistem. Mesta-bogovi so zato ontološko mešanega statusa ali rečeno nekoliko 

določneje, so realna manifestacija substancialne ideje. »Dokaz obstoja božjega bivanja je 

običajnim opazovalcem bil dan kjerkoli in vse dokler je zid stal.«320 Božja podoba je zmeraj 

bila zamišljena nekoliko gradbeniško ali vsaj skozi arhitekturno ozadje. Bog kot stvaritelj, kot 

konstruktor je torej »rokodelec vseh rokodelcev«321 in če so ljudje ročno delo tega velikega 

mojstra, velikega inženirja in načrtovalca, se je često dogodilo, da so se čutili intimno bliže 

bogu kot svojim materam. »Predstavljali so si, da so vendarle bili prej produkt delavnice kot pa 

maternične votline.«322 

 

Zidovi mest Bližnjega Vzhoda so bili najnaprednejša ideja tega, kar so kasneje filozofi 

poimenovali duh časa.323 To je Sloterdijku zelo ljuba besedna zveza, zato se nekoliko manj 

posveča konkretni funkciji teh konstrukcij. Mestno obzidje odraža identiteto tistih, ki za 

obzidjem prebivajo, obenem pa nastopa kot prenos božje moči na Zemljo. V peti Mojzesovi 

knjigi lahko beremo, kako so Izraelci previdno iskali svoje mesto pod soncem v bojazni pred 

veličastnostjo Amoréjcev, katerih »mesta so velika in do neba utrjena« (5 Mz 1,28); do neba, 

kjer prebivajo bogovi, taisti bogovi, ki jamčijo za trdnost temeljev te utrjene naselbine obdane 

z visokim zidom, zato velja, da »dokler zid stoji, izkazuje resnico v obliki velikanskega dokaza; 

kdor svojo prestolnico obzida z 250 metrov debelim in 120 metrov visokim zidom, ima 

prav.«324 Imeti prav oziroma imeti resnico pa je točno to, kar skozi besedilo izpostavljamo kot 

ethos. Nekaj, kar je običajno, je tudi pravo, torej je resnično in kot tako nastopa v dveh 

izpeljavah: kot norma ali referenca, v obeh primerih pa aksiom, v katerega se ne dvomi, saj bi 

s tem podvomili tudi v sam identitetni kompleks, ki ga sestavljajo prav ti netematizirani, 

neoporečni in normalni zakoni, po katerih je kolektiv ustrojen kot struktura. 

 

Gradnja bahavih obzidij in do neba segajočih stolpov precej gotovo – Sloterdijk pravi zagotovo 

– ni bila varnostne ali vojaške narave, saj so razsežnosti konstrukcije daleč presegale potrebe 

                                                 
319 Skozi celotno besedilo pravkar navedenega dela. 
320 Prav tam, str. 272. 
321 Prav tam. 
322 Prav tam. 
323 Prav tam, str. 283.  
324 Prav tam, str. 274. 
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in nevarnosti od zunaj. Skratka, ni šlo niti za paranojo niti megalomanijo. Veliko bolj je šlo za 

vpliv ontološke krize, kjer mesto-bog implicira prehod iz načina biti manjšega obsega v način 

biti večjega obsega. Tukaj Sloterdijk namiguje na rojstvo imperializma, ki ga odraža pojav 

zgodnje monumentalne arhitekture v smislu makrosferoloških in politično-imunoloških 

posegov.325 Krajše rečeno, gre za to, da (bodoči) imperij najprej utrdi svojo superiorno zavest 

(identiteto) doma, da bo jo naposled lahko izvozil še drugam, ven, na tuje, za zidove velikega 

svetega mesta, ki se je znašlo v nesluteno prostrani pokrajini zunanjosti. Ta je zmeraj tudi že 

notranjost, makrosferična notranjščina. Zgodilo se je namreč, da je v mesto vstopila prostrana 

zunanjost in z božanskim terorjem zahtevala pripoznanje svoje razsežnosti ter izročila. »Zidovi 

so bili psihopolitični odziv na dimenzionalne provokacije porajajočega se prostranega sveta, ki 

je vseboval tudi svoje razraščajoče se bogove.«326 Šlo je skratka za pravo imunsko obrambo 

pred infekcijo z zunanjostjo, ki so jo do tega trenutka nezavedno naseljevali. »V tem smislu so 

bili prvi znanilci relativne globalizacije. Njihova naloga je bila ubraniti utopijo tesno povezane 

skupnosti v imperialni svetni obliki – zlasti v času, ko so se ljudstva pričela soočati s skrb 

vzbujajočo ranljivostjo mejnih konstrukcij.«327 

 

Zidovi so božji konstrukt in tem debelejši so, bolj prostrana in daljnosežna je božanska moč. 

Više k nebu sega zid, resničnejša in obstojnejša je resnica, ki jo obdaja. Psihopolitično pa 

debelejše obzidje pomeni debelejšo kožo tistih, ki živijo znotraj. Zato lahko trdimo, da so ta 

ohišja imela funkcijo zagotavljanja zadostne koncentracije pomena in smisla za številno 

ljudstvo, ki je iz tega črpalo navdih in motivacijo za solidarnostno bivanje v skupnem 

prostoru.328 Razvoj ideje zidu se kaže v realnih svetovnozgodovinskih konstrukcijah; tukaj se 

vračamo oziroma napredujemo k Rimu, ki sicer subtilno, a nič manj očitno prinaša izjemne in 

odločilne poteze ali celo novosti, ki so spremenile percepcijo tega, kaj pomeni biti znotraj in 

kaj pomeni biti zunaj, predvsem pa odprle prostor globalizacijskim silnicam, ki so 

imperialistično idejo vzele za svojo.  

 

Fetiš zamejenosti in notranje samozadostnosti megalomanskega mesta se jasno kaže v 

starorimski ideji nedotakljivega prostora oziroma pasu, ki je obdajal zunanje robove urbanega 

mesta. Pomerium je bil skorajda čarobna in numinozna konstrukcija osmišljena z imunološkim 

                                                 
325 Prav tam, str. 285-286. 
326 Prav tam, str. 287. 
327 Prav tam, str. 288. 
328 Prav tam, str. 293. 
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namenom teritorialne določenosti, zlasti pa razmejenosti tistega, kar je znotraj (in si tam tudi 

zasluži biti), od tistega, kar je zunaj (in tja tudi spada). To je bila obenem meja, do katere so 

smeli stopiti grobarji in generali, vsekakor pa jim je ni bilo dovoljeno prestopiti;329 in sama čast 

je velevala, da na kaj takega niti pomislili ne bi. Pomerium je tako razmejeval in ločeval urbano 

od ruralnega, center od periferije ali sveto zemljo od golega teritorija, skratka, bil je abstractum 

tega, za kar so v Mezopotamiji stali zidovi. 

 

In prav te strukture so še zlasti zanimive za našo razpravo. Sloterdijk je v drugi knjigi trilogije 

Sphären analiziral obzidja antičnih mezopotamskih mest in na podlagi teh izpeljal občo teorijo 

meščanskega življenja, ki opisuje vzgibe in motive, zlasti pa metodo unifikacije ljudstva 

oziroma prebivalcev mesta, ki jih v določenih razsežnostih in skozi parcialni shematizem 

svetovnozgodovinske stvarnosti lahko pojmujemo tudi kot narod. Mezopotamski kralj, o 

katerem govori Sloterdijk, je sodobna identiteta v diferenci, saj »kralj sam nastopa v vlogi 

intimnega drugega vsem, ki so mu prostorsko in mentalno blizu (psihopolitični čudež te 

strukture tiči v spojitvi intimnosti in veličastnosti, iz katerih se sploh razvije postava Velikega 

drugega).«330 Prostorsko komponento smo že omenjali na več mestih tega besedila, prav tako 

pa tudi mentalno, ki bi jo morda nekoliko primerneje lahko označili kot kognitivno; o tej smo 

razpravljali v okviru jezika kot maternega in materinega jezika, v katerih se nekolikanj 

tavtološko zrcalita oba omenjena relacijska potenciala. Identiteta, ki jo opredeljuje ethos, 

potemtakem nedvomno vstopa v hermenevtično krožno interakcijo tako s prostorom kot tudi z 

jezikom.  

 

Ključna funkcija analiziranega identifikacijskega mehanizma je tedaj zagotovo kolektivizacija, 

ki se vzpostavlja na podlagi dobro utrjenega in suvereno varovanega jedra, ki mu Sloterdijk 

reče »javni duh«331 – in kaj drugega kot ethos opisuje ta javni duh? Kako drugače razumeti to 

formulo kot z besedami, da gre za »globinsko solidarnost med meščani, za katere se zdi, da 

imajo skupni temelj življenja, ki je obenem intimen in javen.«332 Prav to je ključna razlaga 

zgoraj razvite teze o strukturnem prehajanju identitete iz partikularnega ali elementarnega 

nivoja (individuum), na kolektivni, javni oziroma sistemski nivo. Od tod Sloterdijk ne vidi 

                                                 
329 Prav tam, str. 296-297. 
330 Prav tam, str. 304. 
331 Prav tam, str. 306. 
332 Prav tam. 
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nobene druge poti, kot je sferološka pot, saj politični holizem ne ponuja nobenega upanja, 

individualizem (osebni in kolektivni) pa je opustil javni in komunitarni prostor. 

 

Nato se ideja skupnosti učvrsti in zasidra ter obzida z debelimi zidovi, ki segajo vse do neba, v 

višave, kjer nad mestom in njegovimi prebivalci bdi bog, ki je za svojega poslanika in 

predstavnika na zemljo poslal kralja. Ta je politično in ekonomsko sicer suveren, a v osnovi le 

zastopa interese oziroma idejo svojega nadrejenega – boga. Prav takšna je tudi vsakdanja vloga 

ljudstva ali meščanov, ki živijo življenja, katerih smisel je edinole smisel mesta (locus) v 

suvereni strukturi mesta. Imperialno mesto se ne gradi kar tako, prosto, ad hoc, temveč je 

ključna dobra utemeljenost vodilne ideje, ki s časom postane nekaj, o čemer se niti ne govori; 

kot tabu, ki ga je najbolje pustiti pri miru, saj vsi dobro vemo, kaj je smoter tega neimenljivega.  

 

Trdnost in obstojnost te ideje – njena moč – se merita zelo enostavno: po dosegu. »Resnična 

suverenost pripada tistemu, ki ga lahko predstavlja nekdo drug na tak način, da se zdi, da je 

prisoten v svojem zastopniku. Zato se velike zaprte sfere – pa če so konstituirane kot politična 

kraljestva ali prostori izhajanja resnice na modelu ekklesia ali academia – zanašajo na razvoj 

možnosti predstavljanja. Predstavljanje je tako nujnost kot tudi norma v telekomunikaciji moči. 

V idealnotipskem smislu pri predstavništvu gre zmeraj za to, da bo center moči prisoten na 

oddaljeni točki …«333 Zato je zelo primerna naslednja Sloterdijkova teza: »Imperij je njegova 

semiosferična koherentnost,«334 saj gre za to, da je center preko kanalov, ki jih poganja sama 

moč centra, prisoten na periferiji, oziroma je s to povezan na tak način, da se znaki ali znanilci 

imperialne moči z gotovostjo prenašajo proti periferiji, obenem pa iz te prihajajo sporočila tudi 

nazaj. Pomerium ne bi dosegal razsežnosti svojega pojma, če ne bi kot sveti opomnik veljal 

tako za tiste znotraj kot – in še zlasti – za tiste zunaj. Prav tisti zunaj so najbolj vprašljivi; 

periferija je namreč humus, v katerem vzklijejo potenciali odpora, upora, reakcije in revolucije. 

Periferija je na metafizični način zaščitena pred omniprezentnim ideološkim očesom centra, ki 

tiste, ki ga neposredno obkrožajo, neposredno tudi opazuje. Vsi ostali, ki so s centrom povezani 

le preko posrednika oziroma zastopnika, so že vsaj en korak oddaljeni; kaj se zgodi s pogledom 

oziroma sliko, če stopimo le en korak nazaj, je jasno.  

 

Ta polja lahko označimo za siva polja, ki na robu političnih mikro ali makrostruktur kopičijo 

vse tisto, kar v centru preprosto ne more zdržati ideološkega pritiska. Poslanik ali zastopnik 
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mnogokrat ni dovolj; bodisi ni dovolj močan bodisi je njegovo sporočilo, ki ga prenaša, 

neiskreno (oziroma percipirano kot tako). Ob zavedanju teh nevarnosti se mora center bolj in 

bolj izpostavljati, segati vse širše iz zavetja lastne matice. Za lastno legitimacijo se mora 

izpostaviti vsem silam in katastrofičnim možnostim, ki pretijo iz zunanjosti te udobne in 

koncentrirane notranjščine, v kateri se ethos počuti domače. Iz te dinamike izhajajo kontrarne 

opozicije in konfliktne situacije. To so ključni momenti imperializma, ki svojo moč skuša 

uveljaviti najprej pred svojim pragom, šele nato pogumno odjezdi neodkritemu prostranstvu 

naproti. Pomembni se namreč morajo izpostaviti in biti opaženi; iz tega črpajo svojo 

pomembnost, bistveno pa tudi svoj pomen (identiteto). »Polje te nevarne opaznosti bo nekega 

dne imenovano zgodovina … le to, kar izstopa, lahko tudi pade. Kjer so nadvlada, aroganca in 

opaznost prišle in izginile, so se kot posledica pojavili cinizem, ressentiment in njegov blažji 

destilat modrost.«335 Mestna arhitektura zato ni dala le visokih zidov, ampak ob teh porodila še 

nekaj veliko bolj svetovnozgodovinskega: imperializem kot protoglobalizem.   

 

Od starorimske zgodbe naprej sta mesto in njegova aspiracija po razsežnosti postala nekaj 

običajnega, z vznikom univerzalističnih religij pa mimo teh konceptov svetovne zgodovine niti 

ne moremo niti ne znamo več misliti. »V resnici te formule boja in objokovanja preprosto 

pomenijo, da zgodovina nastajanja sfer – vsaka s svojo jezikovno igro, mejno politiko in 

resničnostnimi funkcijami – nikakor ni prešla svojih metafizičnih srednjih let [middle age], kar 

pomeni stopnje totalnih monosfer,«336 zato je od časa Kolumbovih ekspedicij zgodovina sveta 

zgodovina vojnih sekvenc, ki niso nič drugega kot trki regionalnih monosfer, od katerih vsaka 

prisega na lastno metafiziko (kot konglomerat ethosa, identitete in ideologije), posledica pa so 

mnogi uničeni jeziki, družbe in svetovi.337  

 

Kot filozofi težko priznamo, da je s tem obenem jasno, da so tudi veliki filozofski sistemi 

heroične dobe te znanosti vseh znanosti zgolj regionalne veljave in ne veljajo, kot so filozofi 

zlasti nemškega idealizma hipotetično predvidevali, za celotno človeštvo.338 A če je bil Hegel 

zadnji, ki je mislil celoto človeštva in svetovne zgodovine, skratka zadnji – obenem pa tudi prvi 

–, ki je mislil absolut, se Marx vendarle ni vdal. S spremenjeno metodo, ki je zaobrnila skrajno 

heglovsko metafiziko oziroma fenomenologijo duha, skratka filozofijo, je v svetovno 
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zgodovino posegel s skrajno politično-aktivistično metodo, ki je z invencijo novega skupnega 

imenovalca proletarcev vseh dežel skušala celoto delati in ne misliti. Misliti celoto je bilo nekaj, 

na kar je prisegal nemški idealizem. – Seveda je tudi Marxu potrebno priznati genialnost, ki se 

kaže skozi ključni motiv (ali artefakt) politične ekonomije – kapital –, ki ga je analiziral in 

razgalil kot nihče pred njim, precej gotovo pa tudi bolje od večine poznejših poskusov.  

 

Po Heglu in z upoštevanjem Marxove odtegnitve človeka od metafizike, ne moremo mimo 

vzporednih zgodb, ki se v filozofiji in (psiho)politiki slikajo na postmetafizičnem zrcalu. Ideja 

egalitarnosti (povsem filozofsko in niti malo aktivistično razumljena), se je iz filozofije prenesla 

tudi v sfero političnega – prav gotovo je lahko bilo tudi obratno – in ustvarila nove pogoje, v 

katerih so se znašli konkurenčni imperiji; Sloterdijk ugotavlja, da je moderna »ustvarila 

postmetafizični način formacije prostora, ki je zaradi svojega neobvladljivega policentrizma 

pristrigla temelje vsem centrističnim in hierarhičnim fantazmam,«339 rečeno krajše, moderna, 

ki Sloterdijku v določenem smislu predstavlja isto kot postmoderna, pomeni izgubo centra. Ti 

pogoji so prinesli izjemno zmedo, ki je s svetovnima vojnama in ideološkimi (historičnimi) 

političnimi strukturami rodila nikoli prej videne razsežnosti produkcije smrti in ideje 

nesmrtnosti obenem.  

 

V jedru pa to pomeni naslednje: postmetafizika je pozaba ničevosti biti. »Šele z moderno, ki je 

prekršila vsa pravila, vse ugotovila, vse izbrskala in vse razvozlala, se je globok metafizični 

prostor razblinil, njegovi prikriti pregibi pomena pa se zgladili; to, kar je nekoč bilo interno in 

eksterno, je [moderna] postavila na isto površino, v isto javno razkritost; postulirala je enak 

nivo dostopnosti vsega, kar je.«340 Nivellierung, torej. In vse, kar je, je dobilo svojo relativno 

vrednost. Težava nastopi, ko iz svetovnozgodovinskega ustroja odvzamemo absolut, center in 

metafiziko, saj s tem izgubimo dostop do Resnice oziroma postavo, ki to resnico vseh resnic 

obvladuje in reprezentira. Na polju majhnih, odvisnih in spremenljivih resnic pa vrednost biti 

– ko je že zelo jasno, da ni več ničeva – niha skladno s tečajem valute, v kateri je bila 

zastavljena, saj navsezadnje »šele z vrednotenjem nastane vrednost.«341 
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Razdeljen svet 

 

S tem razdelkom razprava postaja precej bolj kulturnozgodovinska in politološka, izogniti pa 

se ne more niti določeni meri (zadržane) preroškosti. Izhodišče bo pregled mednarodnih 

odnosov na globalni ravni, ki jih je ob koncu prejšnjega stoletja v razpravi The Clash of 

Civilizations? prepričljivo analiziral Huntington. Čeprav so ugotovitve že ob objavi prvotnega 

članka342 in kasnejši publikaciji knjige Spopad civilizacij (1996) bile kontroverzne – kar seveda 

pomeni sporne in precej enostavno ovrgljive, saj so slonele na nekolikanj naivnem 

generaliziranju –, je Huntingtonova perspektiva vendarle relevantna in zanimiva za našo 

razpravo, ki skuša sam ethos sodobnosti (ta en ethos) ne le razkriti, analizirati in pojasniti, 

temveč ga prav toliko umestiti v življenjskosvetni prostor geopolitičnih makrostruktur ter 

osmisliti njegovo realno politično prihodnost.  

 

Huntingtona skorajda ne gre brati brez njegovega sodobnika Fukuyame, ki je v istem času, torej 

v zgodnjih v 90. letih prejšnjega stoletja, izpostavil tezo o koncu zgodovine, pri kateri se je v 

predpostavki, da je dovršitev svetovne zgodovine – in s tem na nek način tudi njen konec – 

možna, naslanjal na Hegla, z metafizičnim diskurzom, ki je govoril o koncu velikih pripovedi 

kot o koncu alternativnih ideologij, pa precej očitno pogledoval k Lyotardu. Struja, ki izhaja iz 

te tradicije postmodernih analitikov sodobnosti, splošno rečeno trdi, da so univerzalne 

človekove pravice, predstavniška demokracija in liberalna kapitalistična ekonomija prostega 

trga – skratka vrednote zahodnega sveta in s tem njegovega ethosa – ostale edina ideologija v 

dobi po hladni vojni oziroma po padcu berlinskega zidu. Kot rečeno, Fukuyama izpostavlja 

tezo, da je svet dosegel konec zgodovine,343 kar v hegeljanskem smislu pomeni, da je človeštvo 

kot enotna struktura (ali kulturni organizem) doseglo svoj vrhunec oziroma svojo dovršitev. Od 

tod naprej je vse jasno.  

 

Medtem Huntington obratno verjame, da se je svet – ob predpostavki, da se je obdobje velikih 

ideologij oziroma velikih pripovedi končalo344 – zopet vrnil na točko, kjer je ozračje na 

meddržavnem parketu prepojeno sicer še zmeraj s konflikti, vendar ti sedaj bazirajo v kulturnih 

razlikah na globalni ravni. Njegova teza je, da bodo v prihodnosti konflikte sprožale predvsem 

kulturne razlike in s tem tudi različne religije. Gre še dlje in trdi, da bo na podlagi koncepta 
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delitve sveta po civilizacijah, kot najvišje stopnje kulturne identitete, mogoče analizirati 

možnosti za potencialne konflikte. Njegova izhodišča hipoteza v prvotnem članku je, »da 

fundamentalni izvor konfliktov v novem svetu ne bo primarno ideološki ali primarno 

ekonomski. Velika ločnica znotraj človeštva in dominantni izvor konfliktov bo kultura. 

Nacionalne države bodo ostale najvplivnejši igralci na mednarodnem parketu, vendar se bodo 

konflikti znotraj globalne politike dogajali predvsem med nacijami in skupinami, ki pripadajo 

različnim civilizacijam. Trk [oziroma spopad] civilizacij bo zaznamoval globalno politiko. 

Mejne črte med civilizacijami bodo v prihodnosti črte, na katerih bo potekal medcivilizacijski 

boj.«345 

 

Ta teorija je bila najprej formulirana v predavanjih leta 1992 na American Enterprise Institute, 

naslednje leto pa jo je Huntington v odgovor na istega leta objavljeno Fukuyamovo knjigo The 

End of History and Last man objavil v reviji Foreign Affairs pod naslovom The Clash of 

Civilizations? Tezo je nato leta 1996 razširil v knjigo z naslovom Spopad civilizacij in 

preoblikovanje svetovnega reda.  Same besede the clash of civilizations [trk civilizacij] je prvi 

uporabil Bernard Lewis, zgodovinar, orientalist in politični komentator, v članku iz septembra 

1990 The Roots of Muslim Rage, ki smo ga izpostavili že zgoraj. Kot odgovor na teorijo spopada 

civilizacij je nekdanji iranski predsednik Mohammad Khatami predstavil idejo dialoga med 

civilizacijami. Ta besedna zveza je dobila globalne razsežnosti leta 2001, ko je Organizacija 

združenih narodov to leto razglasila za leto dialoga med civilizacijami in le ironiji lahko 

pripišemo slučaj dogodkov, ki so se odvili 11. septembra prav tega leta. 

 

Huntington povsem primordialistično verjame, kot lahko razberemo tekom njegovega glavnega 

dela, da so kulturno definirane skupine starodavnega izvora in so naravne, s čimer zagovarja – 

skladno z našo predhodno razpravo, ki ločuje biologijo od politike in poudarja pomen neolitske 

revolucije – naivno tezo, da so narodi naravni fenomen.346 Ob tem zanemari vso delo, ki sta ga 

pred njim opravila Benedict Anderson v knjigi Zamišljene skupnosti in Eric Hobsbawm v 

besedilu in zborniku Izmišljanje tradicije, katerih skupno tezo lahko povzamemo z enim 

stavkom: ljudstva, narodi in nacije so umetno ustvarjene entitete, katerih skupno jedro so jezik, 

kultura, tradicija, folklora, umetnost, skratka (metafizični) prostor z vsemi svojimi pritiklinami.  

 

                                                 
345 Huntington, 1993, str. 22. 
346 Huntngton, 2005, 43 sl. 



166 

 

Primordializem Huntington združuje tako z realizmom kot strukturalnim formalizmom, zmedo 

začini pa še s spenglerjevsko prerokbo, da zahodna civilizacija izgublja na moči oziroma 

nazaduje v primerjavi z drugimi civilizacijami, njen propad pa je bržkone neizbežen.347 Same 

definicije, nomenklature in celo število civilizacij so v Huntingtonovem delu nekoliko dvoumne 

oziroma nedoločene. Civilizacije lahko sestavljajo države in socialne skupine kot denimo 

etnične in verske manjšine. Jasno je, da so prevladujoče religije tiste, ki so odločilen kriterij pri 

Huntingtonovem določanju skupine, ki tvori neko civilizacijo, vendar sta kljub temu v nekaterih 

primerih pomembni tudi geografska bližina in lingvistična podobnost. Tako je s pomočjo več 

historiografskih študij svet razdelil na sedem ali pogojno osem zelo ohlapno generaliziranih 

kultur in unificiranih civilizacij. To so zahodna, pravoslavna, islamska, latinskoameriška, 

sinovska, hinduistična, japonska in (pogojno) afriška civilizacija.348  

 

Sinovska civilizacija349 je izraz za skupno kulturo Kitajske in kitajskih skupnosti v Jugovzhodni 

Aziji ter drugod zunaj Kitajske, obenem pa vključuje tudi sorodni kulturi Vietnama in Koreje. 

Huntington je sinovsko civilizacijo imenoval tudi konfucijska, saj je konfucianizem bistvena 

sestavina kitajske civilizacije. Nekateri teoretiki razumejo kitajsko in japonsko kulturo kot eno, 

kot civilizacijo Daljnega Vzhoda, vendar je točneje, če priznamo Japonski svojo civilizacijo, ki 

je zgolj izšla iz Kitajske, in sicer pred nekaj manj kot dva tisoč leti. Hinduizem je medtem 

zaznamoval Indijsko podcelino in oblikoval hinduistično civilizacijo,350 saj je več kot le vera 

ali družbeni sistem;351 je jedro indijske civilizacije. Navkljub dejstvu, da v Indiji živijo precej 

velika muslimanska skupnost in druge manjše skupine, hinduizem ostaja v vodilni vlogi pri 

zaznamovanju civilizacije, ki tako kakor sinovska presega meje svoje matične države. 

Naslednja civilizacija, ki ji Huntington napoveduje zelo pomembno vlogo na področju globalne 

politike v prihodnosti, je islamska civilizacija.352 Znotraj te obstaja več kultur, denimo arabska, 

turška, perzijska in malezijska, kar je posledica širjenja islama, ki je tako prevzel ne le Arabski 

polotok, temveč tudi Severno Afriko, Srednjo in Jugovzhodno Azijo ter tudi Indijsko podcelino.  

 

                                                 
347 Prav tam, str. 98-100. 
348 Prav tam, str. 50. 
349 Prav tam. 
350 Prav tam, str. 51. 
351 Braudel, Fernand. 1980. On History. London: Weidenfeld and Nicolson, str. 226. 
352 Huntington, 2005, str. 51. 
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Zahod obsega Evropo, Severno Ameriko in druge evropske naseljenske države (Avstralija in 

Nova Zelandija).353 Od te civilizacije Huntington loči posebno pravoslavno civilizacijo,354 ki ji 

pripisuje središče v Rusiji in je drugačna od zahodne, predvsem zaradi drugačne vere in 

drugačnih zgodovinskih izkušenj. Loči tudi latinskoameriško civilizacijo,355 ki je, čeprav v 

veliki večini katoliška kot Zahod, drugačna zaradi spet drugega zgodovinskega ozadja. Res je, 

da so Srednjo in Južno Ameriko naselili Evropejci, vendar so tam srečali prvotne domorodske 

kulture, ki so gotovo zaznamovale to priseljeno ljudstvo, tako kot jih je zaznamovala tudi 

korporativna in avtoritarna kultura, ki v Evropi ni imela dolge tradicije. 

 

Zadnja, ki jo kot samostojno priznava zgolj Fernand Braudel, je afriška civilizacija. Tej tezi 

Huntington sledi le deloma, in jo sprejema zgolj hipotetično oziroma dopušča potencialno 

možnost njenega razvoja. Ker sta sever in vzhod Afrike zaznamovana z islamom, se lahko 

Afriška civilizacija morda razvije v podsaharskem območju te celine in to z Južno Afriko kot 

jedrno državo.356 

 

Kljub ohlapnim kriterijem, ki jih mora nek narod ali družbena skupina izpolnjevati, da se uvrsti 

v eno izmed osmih civilizacij, pa vseeno ostaja nekaj področij in držav, ki se težko uvrstijo v 

katerokoli od civilizacij. Tako sta denimo Etiopija, ki je v preteklosti že imela svojo civilizacijo 

in Haiti označena kot osamljeni državi.357 Prav tako bi lahko tudi Izraelu pripisali svojo 

civilizacijo, vendar je ta zelo blizu Zahodni.358 Huntington obenem trdi, da anglofonski Karibi, 

torej nekdanje britanske kolonije v Karibskem otočju, tvorijo posebno entiteto.359 Poznane pa 

so tudi države, ki pripadajo več civilizacijam.360 Zgoraj smo navedli že Indijo, v kateri je 

navkljub hinduistični večini močna tudi islamska skupnost; drugi tak primer je Ukrajina, ki je 

razpeta med ruskim pravoslavnim Vzhodom in ateističnim, katoliškim ter ukrajinsko 

pravoslavnim Zahodom;361 v Afriki so Benin, Čad, Kenija, Nigerija, Sudan (sedaj že razdeljen 

na večinsko muslimanski Sudan in etnično veliko bolj mešani Južni Sudan), Tanzanija in Togo, 

zaznamovane tako z islamom kot tudi s tradicionalnimi kulturami Podsaharske Afrike; v 

Jugovzhodni Aziji pa med več-civilizacijske države spada Kitajska, v kateri sicer prevladuje 

                                                 
353 Prav tam, str. 51 
354 Prav tam. 
355 Prav tam, str. 51-52. 
356 Prav tam, str. 53. 
357 Prav tam. 
358 Prav tam, str. 54, op. *. 
359 Prav tam, str. 162. 
360 Prav tam, str. 47-49. 
361 Huntington je predvidel problematičnost tudi tega območja, in sicer prav tam, str. 205-210. 
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sinovska civilizacija, saj je Kitajska tudi njena centralna država, obenem pa je v Tibetu prisotna 

budistična civilizacija, zahodna pa v Hong Kongu ter Macau; prav tako so razdeljeni Filipini, 

in sicer med islam ter sinovsko in zahodno civilizacijo. 

 

 

Izvor evropskosti 

 

Sodobni ethos ekonomiziranega globalizma, ki smo ga skušali razgrniti v zgornjih poglavjih, 

je v svoji začetni zasnovi opisoval le najrazvitejše družbe zahodnega sveta. Tekom desetletij pa 

je z globalizacijsko širitvijo in vse obsežnejšim potrošniškim razredom počasi pričel dosegati 

razsežnosti lastne smotrnosti. Na tej točki smo se zato primorani soočiti z vprašanjem 

prihodnosti: kaj pomenita stalni napredek in rast za življenjskosvetni horizont sodobnih družb 

ter civilizacij, in še določneje, kakšna je prihodnost univerzalističnih ideologij, med katerimi si 

superiorno mesto nad vsemi zase pridržuje prav zahodna, evropska, severnoatlantska, 

evroameriška kultura.  

 

Jasno, če želimo premisliti možnosti propada, ohranitve in/ali suverene ekspanzije evropskega 

ethosa ekonomizma po celotni zemeljski obli (skozi besedilo sicer odkrito trdimo, da se je 

globalna ekspanzija tega že zgodila), jo je potrebno najprej genealoško razgrniti in ji poiskati 

temelje, ki bi jo lahko vzdrževali trdno in prepričljivo v njeni prihodnosti. Zgoraj smo iskali 

fundamentalne motive ethosa, biti in duha časa sodobnosti, tukaj pa se spuščamo v veliko bolj 

konkretne razsežnosti, ki opisujejo kulturno-produkcijske, znanstvene in – do določene mere – 

tudi realne politične parametre. Kot že izpostavljeno se Zahodna civilizacija razteza nekako 

med Severno Ameriko in Evropo ter vključuje tudi Avstralijo in Novo Zelandijo. V spremni 

študiji k Husserlovim predavanjem Tine Hribar trdi, da je amerikanizacija, o kateri dandanes 

slišimo govoriti zlasti medije in moralistične politike, v svojem bistvu evropeizacija, saj je 

Severna Amerika bila sama najprej evropeizirana;362 zato je jasno, da moramo slediti potem 

evropskosti, če želimo doseči jedro in izvir zahodne kulture.  

 

Evropa je zagotovo bolj kot geografsko določena s pojavi, ki so zaznamovali njeno kulturo 

oziroma zahodno civilizacijo, katere zibelka je prav Evropa. Danes poznana merila, ki določajo 

                                                 
362 Hribar, Tine. 1989. „Kriza filozofije in usoda evropejstva.“ V Kriza evropskega človeštva in filozofija, avtor 

Edmund Husserl, 40-68. Maribor: Obzorja, str. 67. 
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evropskega človeka, so jasna, pa čeprav znotraj njih prihaja do velikih odstopanj; vsaj v oziru 

na religijo ali veroizpoved, ki ji pripada posameznik, a tudi glede na jezik, ki ga govori. 

Evropski človek tako pripada rimokatoliški, pravoslavni, protestantski ali, v manjši meri, 

islamski veroizpovedi ali vsaj živi v sredi, tudi kot ateist, v kateri je obkrožen z eno od teh 

religij; in govori jezik, ki ga uvrščamo v romansko, germansko ali slovansko jezikovno skupino.  

 

Glede na ti razdelitvi bi Evropo lahko brez težav razrezali na nekaj kosov in za vsakega odkrili 

njegov izvor. Znano je, kako je človek potoval po Zemlji in se po njej selil. Znano je, kdaj je 

naselil Evropo, kdaj so se formirale prve družbe, kulture in s tem tudi prve civilizacije. Znano 

je tudi, kdaj sta nastali stara in nova zaveza, kakšni so njuni izvori ter kaj sta povzročili. Iz tega 

bi lahko enostavno predpostavljali enako o samem izvoru današnje evropske kulture, ki očitno 

bazira na teh dogodkih in premikih. Trivialno lahko sklepamo, kot trdi tudi Huntington,363 da 

je evropski človek definiran s svojo veroizpovedjo oziroma okoljem, ki večinsko pripada neki 

veroizpovedi in s svojim jezikom, morda bolje, z jezikovno skupino, katere predhodniki so stara 

germanska, romanska ali slovanska ljudstva.  

 

Pa vendar kljub svoji raznolikosti sodobna Evropa stremi k enakim ciljem in na nek način 

ohranja zelo podobno miselnost: njena gonilna sila je želja po nenehnem napredku oziroma 

kinetična utopija, prav ta, ki se z globalizmom širi v vse kotičke sveta. Tako bi Evropo lahko 

označili kot multikulturno – verjetno nikjer na svetu ni toliko različnih pogledov in nazorov na 

tako majhnem prostoru, kot je to prav na evropskih tleh – in obenem kot zaokroženo celoto, kot 

eno v sebi razlikovano.364 Zato je mogoče kulturo na evropskih tleh sploh zajeti pod eno streho 

in govoriti o evropski kulturi, o sami evropskosti. Na tem mestu se legitimno postavlja 

vprašanje, kaj to enotnost kulture omogoča? Preučiti je tako treba, kaj pomeni ta enotnost danes, 

torej v čem točno in kje se ohranjata enotnost in enost evropske kulture; ter iz tega preiti nazaj, 

do izvorov tega razpoloženja, ki nas – tako različne – povezuje.     

 

Klaus Held prvo oporno točko za interpretacijo porekla evropske kulture iz nekega temeljnega 

razpoloženja išče v samem začetku filozofije, ki se je, sledeč Platonu in Aristotelu, uspel 

vzpostaviti skozi čudenje, kot je menil tudi Heidegger. »Čudenje kot páthos je arché filozofije. 

… Čudenje nosi in prežema filozofijo.«365 Čudenje, grško thaumazein, je tisto, kar vsebuje 

                                                 
363 Huntington, 2005, str. 53. 
364 Komel, 2002, str. 81. 
365 Heidegger, 1967, str. 403. 
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začudenje nad samim svetom, nad tem, da nekaj sploh je, namesto da ne bi bilo. Vsakodnevna 

modifikacija čudenja, rečeno s Heldom, pa obstaja kot radovednost. Zagotovo, saj je sama rado-

vednost prav to, kar izreka grška beseda philosóphia (radost do vednosti, radost po vednosti). 

»Svet človeka prevzame kot čudež, saj je brezdno pridržanja, ki sprošča vzniknjenje dimenzije 

prikazovanja, breztemeljno. V čudenju skusimo, da se temno brezdno umakne nazaj svetlosti, 

ki jo podeljuje prikazovanju. Samo brezdno se v tem podeljevanju odteguje. Dejansko samo 

tudi ni nič drugega kot to samoodtegovanje in kot tako ostaja nedomačno. Tako čudenje vsebuje 

tudi grozo pred to nedomačnostjo. Groza pa ponikne v razpoloženju zadržane dojemljivosti za 

podarjanje vzniknjenja sveta iz samoodtegnitve. Ta moment v temeljnem razpoloženju čudenja 

lahko skupaj s Heideggrom označimo kot strahospoštovanje.«366 

 

Strahospoštovanje tukaj nastopa kot tisti pogoj, pod katerim svetloba odprtosti sveta sploh 

lahko prejme svojo polno svetilnost. To bi pomenilo, da pride do nekega stopnjevanja 

prikazovanja prikazujočega se. Held na tem mestu vpelje grški termin kósmos, torej urejenost 

kot okrasje. Urejenost v smislu svetlostne urejenosti, ki pomeni prav izločevanje določenosti 

prikazujočega se kot takega, in sicer skozi stopnjevanje prikazovanja. »V strahospoštljivem 

čudenju svet vznikne kot kósmos.«367 Kozmos omogoča, natančneje njegova urejenost 

omogoča, da partikularni horizonti tvorijo en svet kot dimenzijo prikazovanja in ne razpadejo 

v neodnosno mnogost. To se v Grčiji tudi potrdi kot polis – javno sožitje –, ki je odslikava sveta 

kot dimenzije prikazovanja. 

 

»Polis se razkrije kot ena odprta dimenzija pojavljanja, kot svet, šele s tem, da daje prostor 

mnogosti mnenj.«368 To je demokratični koncept, torej demokracija kot spoprijem različnih 

mnenj med mnogimi državljani polis. Horizontalno prikazovanje pritiče le enemu človeku, torej 

posamezniku in je drugim kot tako nedostopno. Vsak človek se orientira po svojih lastnih 

horizontih; vsi državljani imajo svoje partikularne horizonte in pravna enakost državljanov v 

demokraciji zagotavlja prav priznavanje iste zmožnosti sogovorjenja in soodločanja v polisnem 

prostoru prikazovanja. Na delu je komplementarnost rado-vednosti za mnoge parcialne 

horizonte ter čudenja v odprtosti za svet kot dimenzijo prikazovanja in prav ta 

komplementarnost podeljuje posamezniku svobodo, da na ozadju svojega partikularnega 

                                                 
366 Held, 1998b, str. 71. 
367 Prav tam, str. 72. 
368 Prav tam. 
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horizonta sodeluje v sporu mnenj. »Sprostitev tega prostora za sogovor posameznika pa 

omogoča strahospoštovanje.«369  

 

Strahospoštovanje je tisto, kar demokracijo pušča odprto za možnost, da posamezniki kažejo 

pot k novim začetkom, in sicer z njihovim lastnim mnenjem. Tako se lahko obnovi svet javnega 

sožitja. »Posamezniki so tega zmožni, kolikor v temeljnem razpoloženju rojstnosti izhod iz 

temne skritosti skusijo kot sproščanje prostora za zmožnost začenjanja.«370 Zmožnost 

začenjanja – ali če tukaj spomnimo na naš uvodni koncept pričenjanja – se lahko prikazuje tudi 

v formi začetne znanstvene rado-vednosti, ki ji pot polaga dojemljivost strahospoštovanja. V 

njem se razvije tudi čudenje, in sicer v smislu začetne dojemljivosti za »zavajajočo mnogolikost 

pojavov.« Iz tega lahko sklepamo, da je »temeljno razpoloženje rojstnosti v nekem svojem 

specifičnem izrazu, ki sta ga določila čudenje in strahospoštovanje, omogočila oba bivanjska 

programa, ki sta vse do danes odločilno določala horizont evropske kulture – življenje z 

znanostjo in življenje v demokraciji.«371  

 

Na tem mestu trčimo naravnost v temelje evropske kulture, v izvor same evropskosti in Evrope 

same. To temeljno razpoloženje, ki ni zgolj izvirno, ampak je zmeraj-prisotno, preveva in tudi 

ohranja horizont evropske kulture. Znanost in demokracija sta tisto, kar je skupno vsej Evropi. 

Ne glede na jezik, religijo ali kako drugo v večini okoliščin nepremostljivo razliko, sta znanost 

kot rado-vednost in demokracija kot spoprijem različnih mnenj, so-govorjenje ter soodločanje, 

vedno tista točka, s katero se lahko identificira vsak evropski človek. Na delu je torej 

strahospoštovanje, ki ta dva horizonta evropskosti ohranja.  

 

Po Heldu se je pomen strahospoštovanja za evropsko kulturo potrdil v drugem zgodovinskem 

začetku, s katerim je obzir do posameznika dobil novo podobo. Drugi začetek kot rimsko-

latinski začetek Evrope na široko obravnava Rémi Brague predvsem v delu Evropa, rimska pot. 

Njegova glavna teza pravi, da Evropa ni samo grška niti samo hebrejska niti ne grško-hebrejska. 

Evropa je zanesljivo prav tako rimska. Zato smo in moremo biti grški in judovski le zato, ker 

smo najprej rimski.372 Brague se dobro zaveda vpliva grško-judovske tradicije in prav toliko 

priznava, da sam Rim ni v Evropi proizvedel nič novega, razen nekaj juridičnih konceptov. Vse 

                                                 
369 Prav tam. 
370 Prav tam, str. 73. 
371 Prav tam. 
372 Brague, Rémi. 2003. Evropa, rimska pot. Mohorjeva družba: Celje, str. 32. 
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ostalo oziroma prav vse so prevzeli od helenizma in drugih. In prav to, prav ta prenos vsebine, 

ki ni bila njegova lastna, je natanko tisto, kar je prava vsebina Rima in njegov doprinos. 

Rimljani so tako prenesli dosežke grških in hebrejskih narodov in jih s svojo imperialistično, 

torej protoglobalistično vnemo razširili na vse strani. »A prinesli so to novost. Prinesli so novost 

sámo. Tisto, kar je bilo zanje staro, so prinesli kot novo.«373 Evropa tako ostaja grško-judovska, 

vendar je prav rimskost tista, ki je to omogočila, skratka prenesla grško in hebrejsko tradicijo. 

Kar pa ni čisto naključje, vendar jedrno bistvo rimske izkušnje. 

 

Ključni sta dve vezi. Prva je odnos Evrope, v smislu Evrope prežete s krščansko doktrino, do 

stare zaveze, ki je rimski. Druga pa je odnos Evrope, mišljene kot latinske civilizacije, do grških 

virov, ki je prav tako rimski. Izvor evropske kulture je tako mogoče iskati v teh dveh virih, 

samo evropsko identiteto pa lahko najdemo prav v tem, da si Evropa privzema točno tisto, kar 

ji je tuje; in prav to so zametki sodobnega globalizma. Rimska pot tako predstavlja neko sintezo 

izposojenih vplivov pri drugih civilizacijah v nekaj, kar lahko označimo in sprejmemo kot 

temelj evropske kulturne skupnosti ter njenega prostora, nenazadnje pa tudi zahodne 

civilizacije.  

 

Brague pod vprašaj postavi tudi samo katoliško Cerkev oziroma prav njeno katoliškost. Poskuša 

jo umestiti v razlikovanju od islama, od Bizanca in tudi od protestantskega sveta. Vpraša se, 

koliko, če sploh, je katolištvo rimsko ter kakšno mesto ima krščanstvo v evropski kulturi. 

Krščanstvo postavi ob bok antični in judovski dediščini ter ga upošteva kot del vsebine evropske 

kulture, torej je eden od njenih delov, ki po njegovem mnenju ščiti evropsko kulturo v celoti; 

na tej točki se strinja s Huntingtonovo tezo, ki večino civilizacij definira na podlagi večinske 

religije.  

 

Rimskost je v zadnji konsekvenci metafora kulturnega privzema in prenosa, kar pomeni, da je 

ustvarjalna civilizacijska kategorija.374 Ključna za samo evropsko identiteto je po Bragueu prav 

sinteza vsega znanja, ki ima svoje korenine v grški in prav tako judovski tradiciji; to sintezo pa 

so izpeljali Rimljani, s čimer so ustvarili evropsko kulturo in v evropskem prostoru uveljavili 

to, čemur lahko danes rečemo evropskost ali pa zahodna civilizacija, če govorimo z besedami 

političnih teoretikov. 

 

                                                 
373 Prav tam, str. 37. 
374 Prav tam. 
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Utrujena Evropa 

 

Največja nevarnost, ki preveva Evropo, je po besedah Edmunda Husserla utrujenost. Ob koncu 

svojega dunajskega predavanja Kriza evropskega človeštva in filozofija (1935) sklene, da ima 

kriza evropske eksistence zgolj dva možna izhoda. Prvi se ponuja kot propad Evrope, in sicer 

v odtujitvi lastnemu racionalnemu življenjskemu smislu, padec v sovražnost duha in v 

barbarstvo, skratka odpoved znanosti in demokraciji kot dvema stebroma kulture. Nasproti 

temu pa vidi še eno možnost: ohranitev Evrope skozi njeno preroditev iz duha filozofije s 

heroizmom duha, ki bo dokončno premagal naturalizem.375 

 

Po analizi pojma duha se Hribar znajde na dobro znani točki, kjer ne najde niti vprašanja niti 

odgovora na to, kaj je smisel biti duha in kaj je smisel kot smisel.376 Od tod, pravi, prihaja tista 

tesnobna formalističnost Husserlovih izvajanj. Ta pa izhaja iz krožne zaprtosti vase, ki pravi, 

da je smisel smisla v samem smislu (Smislu). In da bo zmaga lahko le duhovna zmaga, kar pa 

je zmaga duha (Duha). Tako pa ostaja kriza, v kateri se je znašlo evropsko človeštvo, odprta, s 

tem pa tudi vprašanje evropske duhovnosti in same filozofije kot temelja te duhovnosti. Če se 

opremo na Heideggerja, lahko krizo razrešimo z razločitvijo filozofije kot metafizike in 

mišljenja biti. Na eno stran postavi smisel kot Smoter, za katerega pravi, da izhaja iz onto-

teološke strukture metafizike. Na drugo stran pa smisel kot smisel, ta pa je misel iz resnice biti. 

Resnica kot ne-skritost (a-letheia) nosi v sebi skritost. Ko se kaže, se kaže kot skrivnost; način 

bivanja skrivnosti pa ni razviden Smoter kot Cilj, ampak kot usoda. Po Heideggerju je usoda 

evropejstva odvisna prav od usode biti kot biti in ne od premagovanja odtujene racionalnosti.377 

Torej ne gre za to, da bi to odtujenost premagali, temveč je potrebno preboleti racionalnost kot 

moderno zasedbo metafizike; preboleti ekonomizirani globalizem porajajočo racionalno 

kalkulacijo, ki obvladuje postmetafizični ethos. 

 

Poti iz kritične utrujenosti nam ne more zagotoviti racionalizacija, saj je ratio ne le zadostni, 

temveč tudi edini razlog te krize. Hribar trdi, da lahko krizo premagamo le, če se odpovemo 

modernemu, novoveškemu enačenju umskosti z racionalnostjo; in obenem pazimo, da ne 

zavržemo uma samega. »Gre za to, da razvijemo postmoderno razumevanje uma; in tega 

                                                 
375 Husserl, Edmund. 1989. Kriza evropskega človeštva in filozofija. Maribor: Obzorja. 
376 Hribar, 1989, str. 65-66. 
377 Skozi delo Heidegger, 1997. 
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razumevanja brez uma seveda ne bomo razvili.«378 Skratka, razviti je potrebno um, ki ne bo več 

podrejen subjektiviteti subjekta; lahko je sicer njen temelj, vendar mora izvirati iz avtonomnosti 

človeškega duha. Ta pa ob nepodrejenosti duha pomeni predvsem duhovno vednost o samo-

omejenosti, torej omejenosti s končnostjo in smrtnostjo. Modrost z duhom prežetega uma je 

tako v omejevanju svojih želja, pri katerih pa seveda ne smemo popuščati. Če navežemo to na 

napredek, ga tako lahko nadziramo; potrebna je omejitev razmaha in razvoja moderne znanosti, 

s tem pa prehod na postmoderno razumevanje uma. »Vrnitev postmodernega uma k modrosti 

je v tem, da se zave meja radovednosti in se preda brezmejni sveti igri sveta,«379 kjer ni prostora 

za postmetafizično slo po nesmrtnosti. V tej tezi o postmoderni se s Sloterdijkom sicer ne 

ujemata, sta pa njuna klica k zavedanju, da je kinetična utopija permanentne mobilizacije le to 

– utopija – prav gotovo ubrana in pozivata k istemu preseku z metafiziko nesmrtnosti. 

 

Ekspanzija evropeizacije je pod pretvezo amerikanizacije krizo evropskega človeštva razširila 

na ves svet, kar je dober pokazatelj globaliziranosti postmetafizičnega ethosa, ki ga 

razgrinjamo. Gadamerju se na tem mestu postavlja smiselno in ključno vprašanje, ki ga želimo 

ob koncu izpostaviti tudi sami: »bo napredovanje industrijske revolucije na plan pripeljalo 

obrusitev in otopitev kulturne artikuliranosti Evrope in razprostrtje nekakšne standardizirane 

svetovne civilizacije, v kateri se bo zgodovina planeta tako rekoč utišala v zatišje idealnega 

stanja racionalnega upravljanja s svetom – ali pa bo, nasprotno, zgodovina ostala zgodovina, z 

vsemi svojimi katastrofami in napetostmi ter mnogoterostjo svojih diferenciacij, kar je bilo 

bistveno razpoznavno znamenje človeštva že od gradnje babilonskega stolpa naprej?« 380 

 

 

Krvava napoved 

 

Po metafizičnem ekskurzu se vračamo k Huntingtonovi statistično-morfološki teoriji, ki v zvezi 

z izpostavljenim trdi, da se globalni konflikti pojavljajo predvsem na civilizacijsko mešanih 

področjih, skratka na poljih, kjer prihaja do stikov mikrosferičnih membran (rečeno s 

Sloterdijkovo terminologijo). Huntington izpostavlja denimo vojne ob razpadu Jugoslavije, 

konflikte v Čečeniji, med Indijo in Pakistanom ter ostale,381 med aktualnejšimi bi lahko navedli 

                                                 
378 Hribar, 1989, str. 68. 
379 Prav tam. 
380 Gadamer, Hans-Georg. 2007. Dediščina Evrope. Ljubljana: Nova revija, str. 39-40. 
381 Huntington, 2005, str. 339-347. 
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spor med Izraelom in Palestino, vzhod Ukrajine, kjer užaljena rusko govoreča skupnost bojuje 

bitko za identiteto s prozahodno mislečimi Ukrajinci, Bližnji Vzhod, Severno Afriko, morda že 

malo pozabljeno Gruzijo, predvsem pa zmeraj pozabljeno saharsko in podsaharsko Afriko. Po 

večini so vsi ti konflikti primeri znotrajcivilizacijskih sporov, ki nastajajo v kulturno mešanih 

družbah, kjer se periferne ali marginalizirane družbene skupine skušajo zoperstaviti centralni 

in oporekati njeni interpretaciji resnice ter pravice, torej ethosa in njemu podrejene etike. Temu 

podoben je tudi položaj, v katerem se nahajajo določena območja arabskega polotoka, v katerih 

svojo resnico skuša uveljavljati – in povsem brez zadržkov to počne tudi za zidovi islamske 

civilizacije – tako imenovana Islamska država Iraka in Levanta. 

 

Za našo razpravo je pomembna predvsem Huntingtonova teza, da je vera Zahoda v 

univerzalnost zahodnih vrednot in političnega sistema naivna.382 Ameriška zaveza, ki zagovarja 

načela, kot so svoboda, demokracija, individualizem, enakost pred zakonom, ustavni sistem ter 

zasebna lastnina, je zgolj ameriška zaveza; in neprestano vsiljevanje demokratizacije ter ostalih 

norm, ki so po mnenju Zahoda univerzalne in jih širi z zanosom tiranije vrednot – kot se v luči 

razprave o filozofiji, etiki in njeni vlogi v sodobni družbi moralizma izrazi Cvetka Hedžet 

Tóth383 – oziroma tiranije dobrega, le še bolj vplivajo na antagonizem in sovražnost ostalih 

civilizacijskih struktur ter ideoloških utrdb. Ker pa je Zahod razvil sistem mednarodnega prava 

in ga udejanjil oziroma mu dal podlago za delovanje skozi Organizacijo združenih narodov, se 

mu gotovo zdi nesprejemljivo, da ne bi stal za svojimi vrednotami. Težava je torej v 

univerzalnosti misli, ki sebe dojema absolutno in totalno, v zavesti, ki sebe vidi kot centralno, 

kar pomeni, da uveljavlja svojo idejo resnice v njeni domnevni univerzalnosti in generičnosti. 

To naposled pomeni, da sebe izpostavlja in potrjuje skozi globalistično težnjo. 

 

Huntington vidi največja tekmeca Zahodu prav v sinovski in islamski civilizaciji, ki sta naredili 

velik skok v ekonomski, vojaški in politični moči.384 Sinovska doživlja veliko ekonomsko in 

gospodarsko rast, Kitajska že dolgo prevladuje v regiji in je od časa izida Huntingtonove knjige 

že uspela ponovno vzpostaviti hegemonijo nad drugimi državami znotraj sinovske civilizacije 

v Jugovzhodni Aziji. Za kulturne formacije tega dela sveta je značilna hierarhična družbena 

struktura, ki velja tudi na ravni držav in narodov; individualizem in pluralizem, kot ju pozna 

                                                 
382 Prav tam, str. 230. 
383 Sicer na več mestih, za temeljito razpravo etike v odnosu do politike in njenih kategorij pa glej Hedžet Tóth, 

Cvetka. 2014a. „Asketsko pojmovanje etike in filozofije.“ V Izvor: od tehnike k etiki, uredil Tadej Pirc, 205-227. 

Gornja Radgona: A priori.  
384 Huntington, 2005, str. 125-149. 
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Zahod, sta kaj malo vredni vrednoti, zato se podreditev toliko bolj zasidra in trdneje ohrani. 

Huntington je predvideval,385 da se bodo Vietnam in obe Koreji podredili Kitajski in njenim 

zahtevam, saj so si s to veliko bližje, kot pa z Zahodom, a se je morda nekoliko uštel, saj vsaj 

Južna Koreja kulturno veliko bolj sledi Zahodu, zlasti zahodni popkulturi in deloma tudi 

japonski. Severna Koreja medtem vsekakor ostaja najbolj odvisna prav od Kitajske 

naklonjenosti. Huntington vidi v vzponu Kitajske in s tem celotne regije, katere centralna 

država je Kitajska, eno največjih težav oziroma groženj za Zahod, a ta boj ne poteka po 

klasičnih vzorcih, temveč se zmeraj bolj odvija v ekonomski in gospodarski sferi, še zlasti v 

Afriki, kjer je močno pobudo pri megalomanskih projektih prevzela prav Kitajska. Podobno 

skuša delovati tudi v Južni Ameriki. Razmerje med samo Kitajsko in Evropsko unijo pa kljub 

vsemu ostaja v močno korist EU; neposredne tuje naložbe EU na Kitajskem so namreč leta 

2012 še zmeraj dosegale 8 krat večji obseg od kitajskih neposrednih naložb v EU.386 

 

Ob sinovski, ki preti zlasti z ekonomskimi topovi, precej bolj krvavo grožnjo predstavljajo 

posamezne frakcije znotraj islamske civilizacije. Statistika kaže, da ta doživlja intenzivno rast 

populacije in s tem tudi svojo nenehno in naglo širitev. Iz tega razloga, tako pravi Huntington,387 

prihaja do mnogih nestabilnosti na mejah islama in znotraj tega, saj postajajo 

fundamentalistična gibanja precej priljubljena; to je napoved, ki postaja vse bolj očitna. Avtor 

gre še dlje in trdi, da ima islam krvave meje, in sicer na podlagi že omenjene visoke rodnosti 

ter v povprečju mlade družbe in bližine sinovske, pravoslavne, afriške ter zahodne civilizacije, 

v katere se sam islam širi.388 

 

Na teh mejah, na stičiščih kulturnih membran, kot že rečeno, prihaja do pogostih konfliktov. 

Islamska civilizacija je tudi potencialni zaveznik Kitajske in njej sorodnim državam, saj se 

lahko najdeta v več skupnih točkah, obe pa delita tudi enako nestrpnost do drugih civilizacij, 

predvsem do Zahoda. Nestrpnost je gotovo obojestranska, kdo jo je prvi sprožil, pa je verjetno 

vprašanje podobno tistemu o kuri in jajcu. Sodelovanje sinovske in islamske civilizacije je torej 

možno predvsem ob konfliktih z Zahodom, in sicer na področjih kot so oboroževanje, 

človekove pravice ter demokracija. Vse bliže temu konfliktu je tudi pravoslavna civilizacija s 

                                                 
385 Prav tam, str. 210-218. 
386 Evropska komisija. 2014. China - Trade - European Commission. Poskus dostopa 19. 12. 2014. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/. 
387 Huntington, 2005, str. 219-225. 
388 Za temeljito in analitično razpravo globalizacijskih vplivov na islam ter njegovo širitev, ki se odvija precej bolj 

intenzivno v diasporah in marginaliziranih perifernih islamskih skupnostih na Zahodu, kot pa se širi iz same matice 

na Bližnjem Vzhodu ali Arabskem polotoku, glej Roy, Olivier. 2007. Globalizirani islam. Ljubljana: Krtina. 
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hegemonijo Rusije in z vse bolj zamisljivo železno zaveso 21. stoletja, ekonomsko pa se na 

moč Zahoda najbolj suvereno odziva zlasti globalna povezava držav BRICS (Brazilija, Rusija, 

Indija, Kitajska, Južna Afrika). Problematično v tem diskurzu je že omenjeno pretirano 

posploševanje, ki pozablja na zelo pomembne in na nekaterih geopolitičnih mestih celo ključne 

notranje diferenciacije civilizacijskih organizmov; pri tem merimo seveda zlasti na islamsko, 

znotraj katere svoj boj bijeta šiitska in sunitska veja, kar je evidentno v konfliktih denimo v 

Siriji, Iraku, Afganistanu ter na celotnem območju, ki ga skuša osvojiti Islamska država. To je 

obenem metafizično območje celotnega sveta, saj njihova resnica ne pozna zunanjščine, 

podobno kot zahodni ethos, ki svoj svet, ki je obenem cel svet, dojema kot eno samo veliko 

svetovno notranjščino.389 

 

Tako se nam izriše neslutena blokovska delitev, vendar ne tista, ki je bila značilna za obdobje 

hladne vojne, temveč taka, kjer na eni strani sicer še vedno stoji Zahod, na drugi strani pa 

združeni tisti, ki nasprotujejo zahodnim idealom (čeprav so po nekih interpretacijah tudi oni že 

ponotranjili prav te iste ideale390). Civilizacije kot pravoslavna, japonska in hinduistična so po 

Huntingtonu tiste, ki lahko svojo naklonjenost prevesijo na eno ali drugo stran, če govorimo o 

bipolarni delitvi sveta.391 Rusija je na eni strani v stalnem konfliktu na meji s Čečenijo, katere 

prebivalci so večinoma sunitski muslimani in prav Čečenija je lahko vzorčni primer entitete, v 

kateri živi zelo mlada populacija z izjemnim naravnim prirastom prebivalstva. Pravzaprav je 

ena najmlajših družb na svetu in med redkimi območji v Rusiji doživlja stalen narodni prirast; 

tako je tudi na primeru Čečenije opazen trend, ki je značilen za narode islamske civilizacije. Na 

drugi strani pa vztrajno sodeluje z Iranom in tako poskuša preprečiti nadaljnje nemire med 

muslimani in pravoslavnimi verniki na južni ruski meji. Obenem se ruski vrh vse bolj nagiba k 

ponovnemu oblikovanju razširjene Rusije, katere ideja seveda spominja na nekdanjo 

veličastnost Sovjetske zveze. Koliko k sodelovanju prispevata problem nafte in zaloge 

zemeljskega plina, je velika uganka. 

 

Zakaj toliko napetosti in nestrpnosti prav med zahodno krščansko civilizacijo in islamsko 

civilizacijo? Odgovor tiči najverjetneje v dejstvu, da ti civilizaciji slonita na religijah, ki imata 

veliko skupnega: obe sta misijonarski religiji, kar pomeni, da pridobivata vernike s 

spreobrnjenjem, obe sta univerzalni religiji, torej vsaka za sebe verjameta, da je njuna vera 

                                                 
389 Osrednja teza v Sloterdijk, 2013a. 
390 Glej že izpostavljen odlomek v Žižek, 2007, str. 81. 
391 Huntington, 2005, str. 261-263. 
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edina prava vera, njuna resnica edina resnica, tretji skupni razlog pa je teleologija obeh religij, 

ki zapoveduje, da vrednote in vera, ki jih zagovarjata, predstavljajo smoter in namen človeške 

eksistence; ne le, da govorita resnico ethosa, ki je ena in edina Resnica, ampak to resnico 

brezpogojno povezujeta s samo resničnostjo: ni svetovne zgodovine, če je mi ne mislimo skozi 

našo perspektivo, saj je naša perspektiva edina prava in, kar je ključno, dobra. Na tem mestu 

tako postane jasno, kaj je tisto, kar žene evropsko oziroma zahodno civilizacijo na eni strani ter 

islamsko na drugi k ekspanziji v svetovno civilizacijo. Religija, ki zapoveduje univerzalnost, je 

podlaga širjenju na vse smeri. Tudi s silo, če je to potrebno. Medtem ko znotraj sinovske 

civilizacije ne prihaja do takih teženj. Vsaj ne v taki meri, torej ne na globalni ravni.  

 

Prišli smo do spoznanja, kjer sta v ospredju dve civilizaciji, ki stremita po svetovni prevladi. 

Logična posledica tega je, da prihaja med tema dvema kulturnima skupinama do trenj in 

statistika kaže, vsaj kakor jo predstavi Huntington, da ima islamska civilizacija veliko 

prednost.392 Prebujenje islama – menimo, da se je zgodba zares začela z iransko islamsko 

revolucijo ob strmoglavljenju prozahodno opredeljenega šaha Reze Pahlavija februarja 1979 – 

in demografska eksplozija sta faktorja, ki ob zahodnem univerzalizmu najbolj spodbujata 

islamske fundamentaliste. Huntington je tako že v članku The Clash of the Civilizations? in 

nato še obsežneje v knjigi Spopad civilizacij napovedal krvave spopade med islamsko in 

zahodno civilizacijo ter predvidel, da bo ta konflikt najhujši, kar se jih bo odvilo v zgodnjih 

letih 21. stoletja na globalni ravni. Mnogi vidijo v dogodkih 11. septembra 2001 in kasnejših 

zahodnih odgovorih na te dogodke v Afganistanu in Iraku potrditev Huntingtonovih napovedi 

in hipotez. Vse bolj je namreč jasno, da se prebujajo generacije islamske diaspore,393 ki skušajo 

uveljavljati renesanso svoje verske in kulturne identitete.  

 

Glede na zapisano lahko kar neposredno odgovorimo Gadamerju na njegovo vprašanje, ki je 

zagotovo že samo bilo zastavljeno popolnoma pristransko. Kot Evropejci si vendar težko 

predstavljamo podrejeno vlogo v svetu, zato je vprašanje, ali bo evropskost zajela cel svet, iz 

našega gledišča popolnoma legitimno. Zgodovina bo predvidoma ostala (svetovna) zgodovina, 

z vsemi svojimi katastrofami in napetostmi ter mnogoterostjo svojih diferenciacij. Tega ne 

potrjuje le statistika, ki jo predstavi Huntington, to potrjujejo dogodki, ki so se zgodili zelo hitro 

po izidu njegove knjige in to potrjujejo tudi dogodki, priče katerih smo vsak dan naše posvetne 

eksistence. A ena komponenta, ki nas zasleduje skozi celotni tekst, ostaja globalno prisotna – 

                                                 
392 Prav tam, str. 263-275. 
393 Roy, 2007, str. 49-71. 
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ekonomizirani um postmetafizičnega značaja –, zato se zadnji odgovor glasi veliko bolj 

paradoksalno, kot je paradoksalno bilo samo Gadamerjevo vprašanje: zgodovina ostaja 

zgodovina diferenciacij, a je to obenem svetovna zgodovina, ki se odvija v eni notranjščini, v 

eni, skupni kristalni palači človeštva, v kateri se sveta igra sveta odvija po enih, globalnih 

pravilih.  
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7 ETHOS ČLOVEŠTVA IN MNOGOTEROST ETIČNIH SISTEMOV 

 

Etika partikularnosti 

 

»Napačno bi bilo interpretirati … da [kristalna] palača vsebuje vse pripadnike 'človeštva'.«394 

 

A bržkone bi lahko trdili, da kristalna palača kot tista druga hiša biti – če je ena heiddegerjevsko 

jezikovnega značaja, je druga precej bolj prostorska, s Sloterdijkom rečeno sferična, a gre v 

jedru za isto konstrukcijo, ki jo lahko motrimo skozi dve različni perspektivi – vsebuje vse, kar 

je, in potemtakem tudi prav vse posameznike tega svetovnozgodovinskega trenutka. Teza, da 

vsi ljudje sveta bivamo ali postajamo to, kar bi naj, kar je naš telos, znotraj ene skupne 

makrosfere, ki bi jo lahko imenovali svetovnozgodovinska sfera ali kar Sfera, ni problematična. 

Veliko bolj je vprašljiva generalizacija teh posameznikov na skupni imenovalec človeštva. Še 

zlasti je ta koncept vprašljiv na življenjskosvetni ravni, če ga skušamo misliti skozi 

Huntingtonovo izvajanje, ki smo ga orisali zgoraj. Če k temu pritegnemo njegov, površno 

rečeno, proti-pol, ki ga zastopa Fukuyama, potem počasi prihajamo bliže temu, o čem smo 

govorili skozi pričujoče besedilo in izpostavili v prvem delu naslova prav tega poglavja. Ethos 

človeštva namreč še ne pomeni, da obstaja samo človeštvo kot določena meta-identitetna slika, 

h kateri bi gravitirali vsi posamezniki, vsi ljudje. »Tisoč ciljev je bilo do zdaj, ker je bilo tisoč 

ljudstev. Manjka samo še spona tisoč tilnikov, manjka en cilj. Človeštvo je še brez cilja.«395 

Veliko bolj torej gre za to, da se v pojmu človeštvo prelivata tako biološki kot politični moment 

tega, kar je človeštvo. Skratka, tukaj se sekajo primordialne, naravne, biološke silnice, ki 

opredeljujejo to, kaj pomeni biti človek kot Homo Sapiens na eni strani in družbene, etične, 

politične silnice, ki opredeljujejo to, kaj pomeni biti človeški na drugi strani. »Šele človek je 

dal stvarem vrednosti, da bi se ohranil – šele on je stvarem ustvaril smisel, človeški smisel! 

Zato se imenuje 'človek', se pravi: vrednoteči.«396 

 

Na tem mestu se jasno pokaže pomen, ki ga nosi zlasti etična komponenta tega kompleksa. 

Četudi je ethos človeštva tretjega tisočletja en sam (kar je sicer tvegana, a na tej točki dokazana 

teza), torej tisti, ki smo ga razgrnili skozi prejšnje strani in opisali z naslovno formulacijo 

postmetafizični ethos ekonomiziranega globalizma, vendarle ne moremo posplošiti tudi etike 
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395 Nietzsche, 1984, str. 69. 
396 Prav tam, str. 68. 
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same; etika kot vrednostni ali ideološki sistem ni ena, ampak je mnogotera, njena zasnova pa 

se vzpostavlja precej drugače od tiste, ki ustroja ethos. Če sprejmemo tezo, da je vsaka družbena 

skupina (bodisi geopolitična, interesna, religiozna …) bistveno zavezana svojemu etičnemu 

sistemu, ki temelji na izključno ideoloških predpostavkah veljavnih a priori, potem drži, da je 

konflikt, vsaka konfliktna situacija, (1) rezultat razlik v interpretaciji etičnega sistema vrednot, 

kjer gre za konflikt med višjo in nižjo integriteto akterjev znotraj enega tem akterjem skupnega 

vrednostnega sistema (interni konflikti); ali (2) rezultat razlik v hierarhiji vrednot dveh različnih 

etičnih sistemov, kjer gre za konflikt med dvema različnima interpretacijama dobrega načina 

življenja (eksterni ali interetični konflikti).  

 

Upoštevajoč Nietzschejevo tezo, da »nobeno ljudstvo ne bi moglo živeti, če ne bi prej 

vrednotilo; če pa se hoče ohraniti, ne sme vrednotiti tako, kakor vrednoti sosed,«397 trdimo, da 

zlo na sebi ali zlo a priori ne obstaja, saj je za nastanek slednjega nujno potreben konflikt dveh 

etičnih sistemov ali konflikt različnih stopenj integritete znotraj enega sistema. Predpostavimo, 

da je v neki poljubni družbeni skupni ali strukturi A najpomembnejša vrednota (vrhovna 

vrednota) družina, v strukturi B pa svoboda. Načeloma se obe strukturi strinjata, da sta tako 

družina kot svoboda (pozitivni) vrednoti, a vsaka od njiju posameznima vrednotama pripisuje 

drugačno veljavo in jima prisoja različno normativno vrednost. Zato velja, da sta obe strukturi 

dobri, saj nobena ne prisega na vrhovno vrednoto, ki bi jo druga struktura štela za negativno 

oziroma zlo. Ob odsotnosti zla je seveda nesmiselno govoriti o dobrem, zato je primerneje 

govoriti o sistemu vrednot kot takšnem, skratka o njegovih elementih, načelih in notranji 

hierarhiji. Dobro in zlo se pojavita šele takrat, ko se strukturi A in B soočita v okviru situacije, 

ki prav zaradi vrednostnih razlik v etičnih sistemih postane konfliktna: s perspektive strukture 

A je struktura B zla, saj v določeni situaciji daje prednost svobodi pred družino; če velja, da je 

družina hierarhično vrhovna vrednota (v A) in če struktura B v dani situaciji pred to postavlja 

svobodo, potem ni dobra oziroma je zla.  

 

Interni konflikti delujejo po nekoliko drugačnem principu, saj predvidevamo, da tako 

posameznik S kot tudi P znotraj strukture A oba sledita oziroma sta ponotranjila tudi etični 

sistem vrednot, ki v tej strukturi velja. Denimo, da oba prisegata na družino kot vrhovno 

vrednoto, ampak se v določeni situaciji ne strinjata glede hierarhije ostalih, ki si sledijo po vrsti 

od vrhovne proti manj pomembnim v tem sosledju: družina, poštenost, uspeh. Zamislimo si 

                                                 
397 Prav tam, str. 67. 



182 

 

situacijo, v kateri posameznik S deluje pošteno, četudi to negativno vpliva na njegovo 

uspešnost; ker je deloval pošteno, je dosegel slabši uspeh, kot ga bi, če bi deloval nepošteno, 

torej v primeru, da bi svoj uspeh postavil pred poštenost. Obratno pa je v isti situaciji 

posameznik P deloval nepošteno in dosegel boljši uspeh; ker ni deloval pošteno, je bil 

uspešnejši, kot bi bil, če bi deloval pošteno, torej v primeru, da bi lastno poštenost postavil pred 

uspeh. Na tej točki pridemo do internega konflikta, v katerem ključno vlogo igra integriteta kot 

merilo skladnosti delovanja vrednostnega akterja z vrednostnim sistemom. Tudi tukaj zlo ni 

obstajalo vse do trenutka, dokler ni prišlo do konflikta dveh opozicij; a tokrat ne na interetični 

ravni, kjer bi si nasproti stala dva etična sistema z različnima hierarhijama vrednot, ampak sta 

si nasproti stala dva etična akterja, od katerih je en deloval z znižano etično integriteto, saj je 

zanemaril notranjo hierarhijo vrednostnega sistema, ki mu sam pripada.  

 

»Resnično, ljudje so si zdajali vse svoje dobro in zlo. Resnično, niso ga vzeli, niso ga našli, ni 

jim padlo kakor glas z neba.«398 

 

Mnogoterost etičnih perspektiv zato onemogoča enotni vrednostni in vedenjski, kar pomeni 

ideološki kod človeštva. Takšen dispozitiv že sam v sebi preprečuje možnost razrešitve, ki bi 

pomenila generalizacijo etičnih sistemov in poenotenje morale okrog skupnih etičnih stebrov. 

Za slednje, torej za skupni cilj človeštva, si močno prizadeva denimo gibanje za svetovni etos, 

katerega iniciator Hans Küng je v svojih spisih399 povsem jasno odkril tudi nemožnost 

izpolnitve teh plemenitih in miroljubnih sanj. To, kar imenuje svetovni etos, dejansko ima 

skupne temelje in dejansko že obstaja; sami smo prikazali razsežnost postmetafizičnega modusa 

ekonomiziranega globalizma, ki opisuje prav to: svetovni et(h)os. Medtem ko je to, o čemer 

govori Küng, v bistvu svetovna etika, torej sistem vrednot, ki bi s svojo splošnostjo mogle biti 

generalizirane in univerzalne. Če je projekt univerzalne etike iz podanih razlogov (razlike v 

hierarhiji vrhovnih vrednot – interetični konflikti; razlike v stopnji integritete – interni konflikti) 

povsem nezamisljiv, se je projekt globalnega ethosa že uresničil. Prostor in čas sodobnosti 

povsem evidentno obvladujeta postmetafizična naravnanost k nesmrtnosti in kapitalski 

imperializem preračunljivega uma. 

 

Obenem ne moremo mimo biologizma, ki kot gospodar neavtentične zavesti bdi nad politično 

masko človeštva; tega človeštva, v katerem se stekajo vsi naravni zakoni in tem nasprotujoči 

                                                 
398 Prav tam, str. 68. 
399 Temeljna izhodišča, teze in konceptualna pojasnila v Küng, 2008. 
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politični ali družbeni zakoni, skratka norme, vrednote, moralizem. In prav biologizem – 

katerega najprimitivnejša in najizvirnejša sled se kaže v ujetosti misli v naravno, ki rezultira v 

etiki utemeljeni v krvnem sorodstvu – onemogoča mišljenje, kaj šele udejanjenje ideje enega 

človeštva; teh tisočletnih kozmopolitskih sanj, ki so jih najpristneje čutili Grki, Rimljani pa so 

jih že razumeli skozi imperializem in s tem veliko manj skozi izvirni kozmopolitizem, ki poziva 

človeka k temu, da je najprej človek in šele nato državljan (kot tak pa naj bo državljan sveta).  

 

Kozmopolitizem zahteva, da imamo na podlagi naše človečnosti moralne obveznosti do vseh 

človeških bitij: vsak človek, ker je človek, je moralno odgovoren do drugega človeka. 

Kozmopolitizem kot politična teorija bazira na pripoznanju ideje enega človeštva, ki se etično 

vpisuje v idejo skupnih moralnih dolžnosti do drugih, in sicer zaradi tega človeštva.400 

Kozmopolitizem je moralni in politični projekt. Če ga razumemo kot moralni projekt, se ta 

pogosto izkaže kot moralno jedro in kot zahteva po temeljni dolžnosti v teoriji globalne 

pravičnosti, varovanju univerzalnih človekovih pravic in v preoblikovanju nepravičnega 

mednarodnega sistema. Ta moralna dimenzija se lahko poveže z institucionalnim 

kozmopolitizmom, ki se primarno osredotoča na raziskovanje in odkrivanje institucionalnih 

ureditev, ki bi lahko kar najbolje implementirale zgoraj izpostavljene norme. Politično 

manifestacijo te moralne teorije lahko razumemo kot prizadevanje za spremembo političnih 

struktur na tak način, da bi se nacionalne države in ostale politične strukture morale podrediti 

avtoriteti neke nadnacionalne organizacije.401  

 

Institucionalni kozmopolitizem si prizadeva pretresti pogoje možnosti vzpostavitve svetovne 

vlade. Bistvena razlika med moralnim in političnim kozmopolitizmom se koncizno kaže v tem, 

kaj moralno moramo storiti, ter tem, kako lahko to storimo. Ulrich Beck je izpostavil, da je ne 

glede na teoretske razdelitve prav zavedanje o skupnih globalnih problemih (predlaga denimo 

okolje, neizpolnjevanje milenijskih ciljev, jedrske grožnje) tisto, kar omogoča kultiviranje 

univerzalne vere v prihodnost globalnega kolektiva. Zavedanje družbe tveganja ne le da 

omogoča kozmopolitsko prihodnost, obenem jo tudi dela politično in sociološko nujno. 

»Resničen teoretski in politični izziv druge moderne je dejstvo, da se mora družba odzvati na 

                                                 
400 Lu, Catherine. 2000. „The One and Many Faces of Cosmopolitanism.“ Journal of Political Philosophy 8 (2), 

str 245. 
401 Oris ideje denimo v Beitz, Charles R. 1994. “Cosmopolitan Liberalism and the State System.” V Political 

Reconstruction in Europe: Ethical Perspectives, uredil C. Brown. London: Routledge, str. 124. 
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vse te izzive simultano.«402 Skratka, moralna odgovornost in dolžnost kozmopolita je 

globalizirana ter univerzalna skrb. »Kozmopolit je oseba, katere zvestoba je na strani svetovne 

skupnosti človeških bitij.«403 

 

Svoje mesto si je izborila tudi tripartitna delitev kozmopolitskih teorij, in sicer na moralni, 

politični in kulturni kozmopolitizem.404 (1) Moralni se loteva premisleka o moralni skupnosti; 

v grobem zagovarja stališče, da vsi ljudje pripadajo isti moralni skupnosti, in sicer v smislu 

globalnega egalitarizma ter univerzalizma kozmopolitske etike; (2) politični se lahko vzpostavi 

le na podlagi moralnega in zahteva institucionalne reforme na globalni ravni, kar se je pri 

Kantu405 izkazalo v republikanski vladavini globalne federativne zveze vseh držav oziroma 

ljudstev, še do nedavnega pa se je govorilo o svetovni vladi in podobnih konstrukcijah; 3) 

kulturni kozmopolitizem pa izpostavlja predvsem pozitiven odnos do drugih kultur. Če se 

moralni kozmopolitizem loteva intersubjektivnih odnosov, politični internacionalnih odnosov, 

se kulturni kozmopolitizem nanaša na medkulturne odnose. Ta izpostavlja vprašanje, kje je 

meja med domačim, ki mu moralni akter skladno s krvno etiko mora dati (moralno) prednost, 

in tujim, za kar moralnemu akterju ni treba skrbeti toliko kot za njegovo lastno skupnost, torej 

tisto, ki ji pripada in ki opravlja vlogo garanta njegove lastne identitete. 

 

Delantyjevo razdelitev kozmopolitizma je možno označiti za togo, a vendar vsi trije aspekti 

temeljijo na skupnih predpostavkah: (1) primarne enote moralne skrbi so posamezna človeška 

bitja; (2) moralna skrb do vseh posameznikov mora biti enaka, kar pomeni, da so vsa človeška 

življenja enakovredna; (3) kozmopolitsko stališče velja za vse ljudi na svetu enako. 

Kozmopolitizem tako zelo očitno terja razmislek o globalni pravičnosti, globalni etiki 

(svetovnem etosu), politiki in ekonomiji v dobi globalizacije, o postmoderni kulturi, predvsem 

pa o (preživeti?) nacionalni državi kot produktu moderne. 

 

Vendar »o skupnih domovinah onstran lastnih interesnih sfer današnji ljudje večinoma ne želijo 

vedeti ničesar več. Celo negativna utopija, pričakovanje svetovne naravne katastrofe, ni 

sposobna, da bi ustvarila vseobsegajoče obzorje zavezujočih prelomov. Duh desolidarizacije, 

                                                 
402 Beck, Ulrich. 2010b. „The Cosmopolitan Manifesto.“ V The Cosmopolitanism Reader, uredila Garrett Wallace 

Brown in David Held, 217-228. Cambridge: Polity, str. 217. 
403 Nussbaum, Martha. 2010. „Patriotism and Cosmopolitanism.“ V The Cosmopolitanism Reader, uredila Garrett 

Wallace Brown in David Held, 155-162. Cambridge: Polity, str. 155. 
404 Prikazana sociološka delitev je opisana v Delanty, Gerard. 2009. The Cosmopolitan Imagination. Cambridge: 

Cambridge University Press, str. 54-68. 
405 Zlasti v Kant, 2006. 
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osebne, lokalne, nacionalne, multinacionalne, imperialne, seže tako globoko, da vsaka enota na 

svoj način želi zagotoviti, da ji bo prizaneseno, četudi bo druge pogoltnil vrtinec. Kako nevaren 

je multiegoističen položaj, bodo pokazala naslednja desetletja. Če je bilo za lekcije 20. stoletja 

značilno, da univerzalizem od zgoraj propada, bi lahko za stigmo 21. stoletja veljalo, da ne 

zagotovi pravočasne izobrazbe smisla za skupne situacije od spodaj.«406 S tem se drobi oziroma 

partikulira tudi etika. 

 

 

Multiple identitete 

 

Večnivojska identiteta, ki jo predvideva kozmopolitizem,407 ni le utopična ideja, temveč 

koncept oziroma proces, ki je še kako močno prisoten v življenju vsakega posameznika, tudi v 

okolju, ustrojenem po komunitarnih načelih, prav tako pa v okolju nacionalne države 

modernega tipa. 

 

Identiteta nosi ključno vlogo pri formiranju osebnosti, tako skozi filozofsko refleksijo 

(identiteta osebe kot osebe in njene zgodovine), sociološko diferenciacijo (identiteta osebe v 

razmerju do druge osebe) in psihološko samozavedanje (identiteta osebnosti osebe). »Če ne 

zaradi drugega, identifikacija šteje kot osnovni kognitivni mehanizem, ki ga ljudje uporabljajo 

za razločevanje samih sebe od drugih, tako individualno kot kolektivno. To je 'temeljno' 

razvrščanje, ki je fundamentalno za organizacijo človeškega sveta: tako vemo, kdo je kdo in 

kaj je kaj. Če ne bi zmogli tega, ne bi bili sposobni niti ničesar drugega.«408 V splošnem je 

identiteta »način, na katerega se posamezniki ali kolektivitete razlikujejo v primerjavi z drugimi 

posamezniki ali kolektivitetami. Identitete so sestavljene iz podobnosti in razlik – to sta 

dinamična principa identitete in srce socialnega življenja.«409  

 

Kot smo pokazali zgoraj, poteka konstrukcija identitete skozi mnoge diskurze, prakse in 

pozicije, ki so najpogosteje predvsem antagonističnega tipa.410 A kljub nenehni premeni in ob 

                                                 
406 Sloterdijk, 2009, str. 272. 
407 O tem denimo Etzioni, Amitai. 1994. The spirit of community. New York: Touchstone; in Waldron, Jeremy. 

2010. „What is Cosmopolitan?“ V The Cosmopolitanism Reader, uredila Garrett Wallace Brown in David Held, 

163-175. Cambridge: Polity. 
408 Jenkins, Richard. 2008. Social Identity. London - New York: Routledge, str. 13. 
409 Nastran Ule, Mirjana. 2000. Sodobne identitete v vrtincu diskurzov. Ljubljana: Znanstveno in publicistično 

središče, str. 3. 
410 Hall, Stuart. 1996. „Introduction. Who needs Identity?“ V Questions of Cultural Identity, uredila Stuart Hall in 

Paul du Gay, 1-17. London: Sage Publications, str. 2-4. 
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vsej kompleksnosti stalnih sprememb identitete nosijo naboj tradicije, s tem pa zalogo 

kontinuitete in zgodovine, kar je njena osnova. 

 

Pogoj interakcije subjektov je zmeraj kontekst, ki to interakcijo sploh omogoča ali jo izzove.411 

Kontekst je potrebno razumeti v smislu družbene celice ali skupine, znotraj katere se subjekti 

srečujejo. Najočitnejši primer takšne kontekstualne osnove je družina. V njej ima vsak član 

neko vlogo, ki je stalna in nespremenljiva; subjekt S nujno ostaja do subjekta P v enakem 

odnosu skozi ves čas. Če je S biološka hči P, ki je moškega spola, potem velja, da je P biološki 

oče S. Ta odnos, v katerem se dva subjekta identificirata, ostaja nespremenjen. S ne bo nikoli 

sestra ali teta P, S bo za zmeraj ostala hči P in P bo za zmeraj ostal oče S. Lahko bi sklenili, da 

se družinsko drevo ne spreminja, eventualno temu drevesu prirastejo le nove veje, stare pa 

ostanejo na svojem mestu v strukturi. Že na tej ravni gre za precej kompleksno matrico 

identifikacijskih vezi, saj subjekt S ni le hči P, temveč tudi hči O, morda tudi sestra L, vsekakor 

pa vnukinja dveh oziroma štirih drugih subjektov. Če se subjekt S nahaja znotraj družinskega 

konteksta (znotraj strukture svoje družine), prejema svojo identiteto na podlagi interakcije z 

ostalimi družinskimi člani. Zmeraj gre za binarne opozicije, za bipolarna razmerja med dvema 

pozicijama v strukturi, med katerima je razlika.  

 

Gre za dobro znani lokalni kriterij ali kriterij mesta v strukturi.412 Elementi strukture nimajo ne 

zunanjega označevanja ne notranjega pomena, zato se Deleuze vpraša, kaj sploh ostane. Nimajo 

nič drugega kot le smisel, in sicer »smisel, ki je nujno in edino le smisel 'položaja'.«413 Ne gre 

za kraj v realni razsežnosti niti za mesto v imaginarni razsežnosti, temveč za kraje in mesta v 

zares strukturnem, namreč topološkem prostoru. Strukturen je prav sam prostor, ki pa je 

nerazsežen in pred-obsežen prostor, z eno besedo čisti spatium. Mesta v čisto strukturnem 

prostoru so prvotna glede na reči in realna bitja, ki jih zasedajo; prvotna tudi glede na razmerja 

z imaginarnimi vlogami in dogodki, ki se nujno pojavijo, ko so ta mesta zasedena. Deleuze se 

opira na Lévi-Straussa, ko pravi, da smisel kot tak izhaja iz kombinacije elementov, ki sami po 

sebi nimajo pomena; potemtakem smisel izhaja iz položaja oziroma locus. 

 

                                                 
411 Za prikaz kontekstualne teorije identifikacije v navezavi na večnivojskost ali multiplost identitet glej že 

navedeno besedilo Pirc, 2015. 
412 Deleuze, 1995, str. 44-47. 
413 Prav tam, 45. 
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Človek kot subjekt identitete ne pripada le družini. Oseba ne oblikuje svoje identitete le na 

podlagi sorodstvenih vezi, torej znotraj strukture družinskega drevesa, temveč je povsod, v 

sleherni življenjski situaciji vpeta v nek kontekst (oziroma več kontekstov), znotraj katerih se 

identificira na podlagi razlike do drugega. »Za posameznikovo in skupinsko samozavest je 

vedno ključna prav razlika. Za sleherno oblikovanje identitete mora med mano in okolico, med 

mojo družino in tujo, med mojo sosesko in tisto na oni strani mesta obstajati neka razlika … V 

vsakem primeru je razlika mati identitete. Razlika, kakršno vzpostavlja meja, finis, 

posameznika namreč vedno določa in zameji oziroma de-finira … Osnovni kriterij pripadnosti 

je mogoče praktično udejanjiti le s pomočjo izumljanja, vzdrževanja in premeščanja razlik. Le-

te vedno znova vzpostavljajo in premikajo meje med nami in njimi.«414 

 

S teorijo koncentričnih krogov identitet je možno prikazati, da kozmopolitizem nastaja in se 

vzdržuje prav v teh koncentričnih krogih. Gre za pristop k razlagi pluralnosti identitet, ki 

zagovarja tezo, da ljudje ne živimo zgolj v eni tradiciji, eni skupnosti, eni ideologiji, ampak da 

smo vpeti v več krogov, ki »izhajajo iz mnogih lokalnih in plodnih okolij, od sosesk do regij, 

odpirajoč se navzven v vse bolj abstraktne oblike narodnih, državljanskih in evropskih identitet, 

zaključujoč se – za tiste z najbolj izostrenimi sposobnostmi refleksije – morebiti v skupnem 

človeštvu.«415 

 

V tem pogledu lahko krog opišemo tudi kot kontekst. Identiteta se zmeraj vzpostavlja na 

podlagi razlike v binarnih opozicijah znotraj različnih kontekstov. Subjekt, ki ni v interakciji z 

drugim subjektom, še ni točno določen član družine, torej se še ne identificira z nekim 

položajem znotraj družinskega kroga, ampak je le eden izmed članov družine, brez jasno 

definirane vloge, kar je enako reči brez lastne identitete. Enako se dogaja tudi na vseh višjih 

nivojih oziroma v vseh širših okrožjih koncentričnih krogov identitet. 

 

Ta pristop k razlagi subjektove identitete prikazuje proces identifikacije subjekta na podlagi 

razlike do drugega znotraj družine, nato se družina (že kot kolektiv) identificira v kontekstu 

svojega domačega kraja, ta ima neko mesto v strukturi pokrajine, ki je običajno del neke države. 

Vsaka država si že s svojimi mejami določi najočitnejšega drugega, ki se zmeraj nahaja v 

globalni soseščini oziroma znotraj neke globalne regije (denimo kontinenta), nahaja pa se tudi 

                                                 
414 Debeljak, Aleš. 2004a. Evropa brez Evropejcev. Ljubljana: Sophia, str. 60-61. 
415 Debeljak, Aleš. 2004b. „Koncentrični krogi identitet.“ V Evropske pisave, uredili Ursula Keller in Ilma Rakusa, 

83-97. Maribor: Aristej, str 92. 
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znotraj konteksta neke civilizacije, če ta termin uporabimo v Huntingtonovem smislu. Tukaj je 

možno oporekati, da za prav nobeno državo na svetu ne velja, da bi vsi njeni državljani pripadali 

isti civilizaciji. A četudi to drži, je potrebno opozoriti, da na tem nivoju (na nivoju države) ne 

gre več za posamezne subjekte, temveč za države kot samostojne politične entitete. Te imajo 

zmeraj eno vlado ali enega vodjo, ki je (zakoniti ali pa tudi nezakoniti) zastopnik države. S 

Huntingtonom rečeno pa so civilizacije najvišje kulturno-politične entitete znotraj človeške 

skupnosti oziroma človeštva. »Civilizacija je najširša kulturna enota.«416 

 

Če se identifikacijo osebe teoretsko izvaja iz razlike do drugega, je očitno tudi, da se oseba 

identificira tudi znotraj raznih interesnih skupin. Zato je primerna členitev procesa 

identificiranja na družbeno-politično identifikacijo (subjekt – družina – domači kraj – pokrajina 

– država – regija – civilizacija – človeštvo) in družbeno-interesno identifikacijo, kjer je subjekt 

vpet v razne interesne dejavnosti na področju izobraževanja, dela, zabave, aktivizma, politike 

ipd. Prvi tip identifikacije je naključen, dodeljen, v večini primerov celo prirojen, določata ga 

zlasti prostor in s tem pogojen jezik (kot kompleks, ki tvori tradicionalno ideološko okolje). Na 

drugi strani pa ima družbeno-interesni tip identifikacije veliko večji potencial dinamičnosti. 

Pomembna razlika je tudi v sami obliki strukture: (1) družbeno-politična identifikacija je 

vertikalne oblike (v dobršnem delu tudi hierarhično organizirana), kar pomeni, da se 

identifikacija prične pri samem subjektu kot posamezniku in se nato nadaljuje na višjih nivojih 

(oziroma širših krogih) v kolektivnih kontekstih, ki z višjim nivojem pridobivajo na obsegu; 

medtem ko je (2) družbeno-interesna identifikacija hierarhično nedefinirana in razpršena (po 

organizacijski strukturi je lahko na las podobna družbeno-političnim identifikacijskim sferam), 

sami identifikacijski konteksti pa se veliko redkeje prelivajo. 

 

Na tej točki se je pomembno vprašati že tolikokrat zastavljeno vprašanje: koliko moči sploh še 

ima (nacionalna) država? Denimo država kot zibelka identitete, kot tista politično-metafizična 

struktura, ki se skozi navidezno upiranje globalizacijskim silnicam ohranja, obenem pa tem 

istim silnicam tudi podlega. Te predstavljajo že zgoraj izpostavljeni svetovnotržni (metafizični) 

mehanizmi in procesi globalizirane ekonomizacije, kapitalske logike povpraševanja in ponudbe 

ter racionalizacije oziroma kompresije prostorskih in časovnih relacij. Odgovore ponujajo 

mnogi, splošnega konsenza ni opaziti; z gledišča zagovornikov komunitarizma in modernega 

koncepta nacionalne države je njena vloga v postmodernem svetu še večja in pomembnejša kot 

                                                 
416 Huntington, 2005, str. 47. 
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pred nastopom informacijske globalizacije. 417  Na drugi strani pa kozmopoliti – ozirajoč se po 

vabljivi tezi o koncu zgodovine – kličejo k preseku z nacionalistično ideologijo, saj je nastopil 

čas postmoderne, ki s seboj prinaša tudi novo pojmovanje skupnosti, medsebojnih odnosov, 

solidarnosti in politične ekonomije v splošnem. 

 

Za nekaj tako vsakdanjega, kot je nacionalna identiteta, se zdi, da obstaja od vekomaj, da ni 

nastala, temveč da preprosto je. Anderson, avtor teze o zamišljenih skupnostih, prav obratno 

izpostavlja, da so nacionalne identitete zelo moderen pojav, ki se je temeljiteje izoblikoval šele 

v 19. stoletju.418 Država je namreč zamišljena skupnost, saj se pripadniki še tako majne nacije 

ne bodo nikoli vsi spoznali, srečali niti slišali drug za drugega, pa vendar je vsem dobro znana 

imaginarna podoba oziroma ideja te skupnosti. Pri identifikaciji gre za proces, ki nikoli ni 

dovršen in je prav tako kot vsaka druga oblika identitete podvržen spremembam, permutacijam 

in nestabilnosti. Identitete so namreč prostorsko in časovno pogojeni koncepti, zato nikoli ne 

morejo biti dokončno pojasnjeni ali razviti. Za nacionalno identiteto kateregakoli naroda 

oziroma nacije so ključne zgodovinske okoliščine in kulturno okolje; čas in prostor določata 

specifično okolje, znotraj katerega se konstruira identiteta, saj določeni prostorsko-časovni 

predikati (kot ethos ali – mikrosferično rečeno – etika) s seboj prinašajo tudi določenega 

drugega z vsemi njemu lastnimi posebnostmi in lastnostmi. Ta proces se odvija v vseh 

kontekstih ali sferah, zato je jasno, da identiteta ni niti fiksirana niti enotna, ampak dinamična 

in multipla.  

 

Tukaj lahko opazimo tesen preplet identitete in etike, ki druga drugo vzpostavljata, napajata in 

ohranjata v svojih partikularnih dispozicijah. Te so začetne točke konfliktnih situacij oziroma 

opozicij, ki terjajo mehanizme spoprijemanja z njimi. Med vsemi – svetovna zgodovina jih je 

ponudila že nepregledno mnogo – bomo izpostavili personalizem, za katerega trdimo, da lahko 

svoj smoter izpolni šele, ko je prav ta svetovna zgodovina soočena s kritičnimi mejami lastnega 

obstoja. 

 

 

  

                                                 
417 Za zagovor pomena modernega koncepta nacionalne države in komunitarističnega pristopa k problematiki 

družbene organizacije življenja glej Nagel, Thomas. 2005. „The Problem of Global Justice.“ Philosophy and 

Public Affairs 33 (2): 113-47; ali Kymlicka, Will. 2010. „Citizenship in an Era of Globalization.“ V The 

Cosmopolitanism Reader, uredila Garrett Wallace Brown in David Held, 435-443. Cambridge: Polity. 
418 Anderson, 2007. 
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Kritične meje kot pogoj možnosti personalistične etike 

 

Če se vrnemo k v prejšnjem poglavju izpostavljenem pojmu kriza, ne moremo mimo 

evidentnega: kriza je pojem ali termin, ki vse bolj spominja na medmet, s katerim televizijski, 

pisani in internetni mediji – oponašajoč politike – izražajo duh časa. Prav gotovo je to duh 

sedanjosti, a naivno bi bilo spregledati vrsto historičnih kriznih obdobij, ki so sledila vsaki belle 

epoque v Evropi in Severni Ameriki. Kakšen je torej status kriznega časa – je kaj drugačen od 

nekriznega? Če gre za ciklično izmenjevanje dveh situacij, je potem sploh možno eno določiti 

kot normalno? Je torej tudi čas krize čas normalnosti? 

 

Že omenjeni italijanski pregovor (časi so težki, ampak moderni) postavlja današnjega 

(Zahodnega) človeka oziroma današnje tihe večine, ki zase menijo, da preživljajo najhujše 

obdobje v zgodovini moderne civilizacije, v nelagoden položaj. Vsak normalen, ki mu ni tuja 

umirjenost povprečja, je – navkljub udarcem dnevne gospodarske in socialne politike – prisiljen 

priznati zavidljivo stopnjo udobja in razkošja, ki mu jo omogoča pregovorna modernost 

oziroma mu jo zagotavljata sodobna tehnika in tehnologija kot znanilki te modernosti (od 

prevoznih sredstev, malih in velikih gospodinjskih aparatov ter zabavne elektronike, do 

sodobne medicine kot tehnike podaljševanja življenjske dobe). Spenglerjeve napovedi419 se 

počasi, a vztrajno uresničujejo, saj se udobni kokoni privilegiranih ljudi z Zahoda razkrajajo in 

postajajo permeabilni; razpadajo namreč gospodarske, politične in socialne strukture, katerih 

nezadržni propad je pogojen z vzpenjajočo se močjo novih (ali bodočih) centralnih sil, 

notranjimi ideološkimi nesoglasji in neizbežnim razpadom solidarnostne komponente nekoč 

kohezivne evropske družbe, ki je bila utemeljena bodisi na razredni zavesti, nacionalni identiteti 

ali historično-ideološkem boju-zoper. 

 

So krizne razmere nujno tudi že kritične? – »Kadar nastopi somrak velikih idej, ki so porajale 

ideologije, kadar se v družbi podira ustaljena lestvica vrednot in kadar misel ter govorica velikih 

učiteljev nista več osrečujoči, lahko govorimo o krizi. Kriza je toliko večja, če se zaradi 

odsotnosti kriterijev vzpostavlja neko družbeno, gospodarsko in kulturno stanje, ki živi brez 

sramu z neresnico, z nepoštenjem in neizvirnostjo.«420 Paul Ricoeur ta čas opiše kot čas 

                                                 
419 Glej zlasti zadnje poglavje v Spengler, 2013. 
420 Kovač, Edvard. 1998. „Sodobni personalizem.“ V Personalizem in odmevi na Slovenskem, uredil Peter Kovačič 

Peršin, 139-149. Ljubljana: Društvo 2000, str. 139. 
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zmedenosti oziroma nejasnosti; 421 človeku namreč ni več jasno, katero mesto v svetu zaseda, 

ne ve več, v katere vrednote naj verjame. Nietzschejev uboj boga je pokazal svoje prave 

razsežnosti, meja med prijatelji in sovražniki pa je povsem meglena, če ne celo zabrisana. Vse 

to nemara velja za današnjega (evropskega) človeka; torej da, razmere so tudi kritične in mnogi 

trdijo, da je človek dospel do kritičnih meja. 

 

Nenehen napredek je dogajanje, ki v vsakdan prikliče nujen in nespodbitni zakon, ki narekuje, 

da ne smemo zaostajati. Avto-mobilizacija se je vendarle izkazala za golo kinetično utopijo v 

preobleki postmetafizične zmage nad tistim, ki nas je nekoč premikal namesto nas, nad tistim, 

ki je nekoč bil postavljen za to, da premika in vse ohranja v gibanju. Prvo ali negibno gibalo je 

postalo odveč, utopičnost avto-mobilizacijskega gibanja-za-še-več-gibanja pa se je dokončno 

zasidrala v tesnobnosti biti-k-smrti. Zato nas prav ta zakon nenehne mobilizacije, nenehnega 

napredka tako zelo ogroža; čeravno stremi k nesmrtnosti, učinkuje prav obratno, saj ogroža 

življenje in preživetje vseh Evropejcev. Še več, ta zakon se z globalistično močjo vsesplošne 

ekonomizacije (skratka: biti-v-svetu-kapitala) širi po celem svetu, s čimer je Evropa obtičala 

»nerešljivo zapletena v krizo sveta, ta kriza pa je takšna, da zanjo nihče ne ve zastavne 

rešitve.«422 Napredek je trčil ob svoje kritične meje, kar mediji in politika moralistično 

predstavljajo kot vsesplošno krizo, ki je finančna, gospodarska, socialna, politična, duhovna, 

etična, skratka univerzalna kriza. Globalna kriza za globalno dobo. 

 

Nekaj let ob koncu 20. stoletja je minilo nenavadno mirno. V tem primeru je z nenavadno 

označena (nekrizna) historična situacija, ki bi naj veljala za normalno oziroma navadno, pa 

vendar se zdi, da so ekonomski razcvet, nove tehnologije in ležernost (kot stranski učinek prvih 

dveh) nekaj čudnega, neznačilnega za človeško zgodovino. Časi so zmeraj težki. – Daytonski 

sporazum leta 1995 in dogodki leta 2001 zaznamujejo obdobje neizmernega optimizma, a 

obenem tudi pričakovanja. Podobno zatišje pred nevihto je obvladovalo družbeno ozračje 

začetka 20. stoletja. Britanski imperij je obsegal (in obvladoval) velik del sveta, življenje v 

Evropi je bilo relativno sproščeno in lagodno, a na vidiku so že bile velike spremembe, 

revolucije, vojne; zadnje velike pripovedi civilizacije dobe humanizma.  

 

Krizni časi in nenavadne (ali vendarle navadne?) zgodovinske situacije zmeraj naplavijo razne 

revolucionarne preroke, inkarnirane bodisi v telesih voditeljev-odrešiteljev ali, kar je treba 

                                                 
421 Denimo v Ricoeur, Paul. 1983. „Meurt le personalisme, revient la personne….“ Esprit (januar): 115-117. 
422 Gadamer, 2007, str. 12. 
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priznati, tudi v telesih intelektualcev. Kriza zgodnjega 20. stoletja – bistveno zaznamovana s 1. 

svetovno vojno in veliko depresijo – je omogočila politični vzpon Hitlerju in Stalinu, obenem 

pa tudi idejam, ki so se manifestirale v obliki novih gibanj, ideologij in filozofij, med drugimi 

so to bili nacizem, komunizem, razni eksistencializmi (tudi tisti v heideggerjevski preobleki) in 

personalizem, s katerim se bomo soočili v naslednjih odlomkih. Ta je svoj zagon črpal 

predvsem iz iskanja alternative kritični situaciji, zelo podobni današnji. Nikakor ne gre trditi, 

da iz današnje situacije, prav tako kot pred slabim stoletjem, ne morejo iziti fašizmi, anarhizmi, 

totalitarizmi, nacionalizmi ipd. A za razliko od personalizma, ki si prizadeva za etiko 

inkluzivizma (govori namreč mi, ljudje oziroma mi, osebe), gre pri ostalih –izmih večinoma za 

ekskluzivistično etiko ali etiko partikularnosti, ki se opira koordinat mi-vi, mi-oni, naši-vaši.  

 

Načeloma vsaka etika obravnava odnos dejavnega agenta v odnosu do drugega, le da je status 

tega drugega bistveno odvisen od temeljnih načel in postulatov določene etike. Tukaj bomo 

trdili, da personalizem s svojo etiko angažirane osebe zmore delovati izključno v kritičnih 

(kriznih) razmerah oziroma le na kritičnih mejah človeštva. Zgolj takrat – in s tem tudi danes – 

ima možnost lastne izpolnitve. Nenavadno normalni časi so namreč vse preveč navadni oziroma 

so jih posamezniki preveč vajeni, da bi hote izstopili iz navade, prekinili rutinirano vajo in se 

angažirali v novi, celostno osebo osvobajajoči (revolucionarni?) praksi. To je praksa, ki ne kliče 

k dobremu, za katerega smo pokazali, da je prazno, ampak k plemenitemu. »Plemeniti hoče 

ustvarjati novo in novo čednost. Dobri hoče staro in da bi staro ostalo ohranjeno.«423 

 

S terminom personalizem je ob začetku 20. stoletja svojo filozofijo označil Charles Bernard 

Renouvier. Beseda se je kasneje nekako izgubila ter se nato okrog leta 1930 v Franciji končno 

zasidrala v prvih raziskavah revije Esprit in nekaterih drugih sorodnih skupin, denimo Ordre 

Nouveau. Tem krogom je motivacijo za svoje delo zagotavljala predvsem politična in duhovna 

kriza, in sicer v iskanju tretje poti, ki bi pomenila civilizacijski prelom nekje med marksizmom 

in krščanstvom. To, kar je danes imenovano personalizem, ni nikakršna noviteta, skozi čas se 

namreč pojavlja pod mnogimi imeni in zelo presenetljivo bi bilo, če bi ga odkrili šele v 20. 

stoletju. Na to dolgo tradicijo je vezan tudi današnji personalizem oziroma pojmovanje 

personalizma od začetka prejšnjega stoletja naprej.424 

 

                                                 
423 Nietzsche, 1984, str. 48. 
424 Za kratek oris izvorov najvidnejšega predstavnika personalizma glej denimo Mounier, Emmanuel. 2008. 

Personalism. London: Boughton Press, str. vii. 
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Personalizem je filozofija in ne zgolj drža ali gibanje, saj jasno definira svoja stališča in poglede. 

Osnovna, osrednja teza pravi, da je človekova oseba svobodna in kreativna, kar pomeni, da je 

zmožna »ustvarjati novo in novo čednost«. Taka pozicija v sredo personalizma vpelje 

nezmožnost predvidevanja, torej samo nepredvidljivost osebe (persone) kot osrednjega pojma 

personalistične filozofije. Obenem ta postulat izključi možnost dokončne sistematizacije te 

filozofije. Tako personalizem nikakor ni sistem, a navkljub temu uporablja instrumente 

sistematizacije, ključne ne le za posredovanje misli, ki bi se brez tega razblinile v nejasne in 

izolirane intuicije – koncepti, logika, sheme združevanja – ampak tudi instrumente 

raziskovanja, odkrivanja in razlage ter tolmačenja.  

 

Ko govorimo o personalizmu, moramo nujno govoriti v množini, torej o personalizmih, ki 

hodijo vsak svojo pot in imajo lahko precej različne poglede na določene probleme in 

dispozicije. Tako se denimo krščanski personalizem, katerega somišljenik je med drugimi bil 

tudi slovenski pisatelj, pesnik in politik Edvard Kocbek, razlikuje od agnostičnega 

personalizma v najbolj intimnih tezah in stališčih. Težko bi se tako različna pogleda našla v 

skupni točki, pa vendar se strinjata ob določenih temeljnih trditvah in v nekaterih miselnih 

nagibih ter stališčih, ki se dotikajo polja individualnega ali kolektivnega. To zadošča pogojem 

skupnega poimenovanja.425 Na Slovenskem je personalizem razvijal tudi Anton Trstenjak, ki 

»se osredotoči na psihosocialni in antropološki vidik osebe, in ostaja v obnebju Guardinijevega 

pojmovanja osebe.«426 Večina sodobnih raziskovalcev pozablja Franceta Vebra, Kocbekovega 

in Trstenjakovega sodobnika, katerega delo je prav tako v določenem obdobju (srednje 

obdobje) prežeto z razmišljanjem o pojmu osebe, najizraziteje v delu Filozofija: načelni nauk 

o človeku in njegovem mestu v stvarstvu (1930).427 

 

Začetek modernega personalizma predstavlja misel francoskega filozofa, publicista in javnega 

intelektualca Emmanuela Mounierja (1905–1950). Mounier je bil vodilni katoliški intelektualec 

od leta 1932 in vse do smrti. Mlad se je srečal z Bergsonovo filozofijo, predvsem pa s Péguyevo 

mislijo, vendar je, kljub svoji nadvse uspešni študijski poti, iz akademske filozofije leta 1932 

izstopil, predvsem pod vplivom judovsko-krščanskih humanistov, Jacquesa Martiana, Gabrila 

                                                 
425 Prav tam, str. viii. 
426 Kovačič Peršin, Peter. 1998. „Uveljavitev personalistične filozofije pri Slovencih.“ V Personalizem in odmevi 

na Slovenskem, uredil Peter Kovačič Peršin, 417-431. Ljubljana: Društvo 2000, str. 418. 
427 Trije največji slovenski personalisti 20. stoletja (Kocbek, Trstenjak, Veber) in Edvard Kovač, ki sodi med 

vodilne slovenske personaliste danes, so prav vsi bili rojeni na majhnem upravnem območju mesta Gornja 

Radgona. Ta – še nepojasnjena – zanimivost kar sama kliče k raziskavi. 
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Marcela, Nikolaja Berdjajeva ter pravkar omenjenih Henrija Bergsona in Charlesa Péguya. 

Izstop in odvrnitev od akademskih krogov je povzročila ustanovitev revije Esprit. S to je 

Mounier želel nagovarjati širše občinstvo in ne zgolj akademskih krogov ali intelektualne elite. 

Navkljub dejstvu, da so bili Mounier in drugi člani uredništva nagnjeni h krščanski drži in so iz 

te pozicije tudi presojali zgodovino, so bili vseskozi intelektualno in duhovno odprti za vsakega 

mislečega humanista, za kar so si prislužili oznako ekumenske odprtosti.428 

 

Mounierjev personalizem je osredotočil katoliško socialno doktrino na človekovo osebo kot 

celoto in tako olajšal participacijo kristjanov v sredinski in levo usmerjeni srenji znotraj 

francoske politike. Med vojno je Mounier svoje delo preselil v Lyon, kjer je menil, da bo varen 

pred oblastmi, vendar je tam lahko pisal zgolj kakšno leto, saj mu je revijo Esprit julija leta 

1941 prepovedala administracija kvizlinške vlade iz Vichyja pod vodstvom maršala Petaina. 

Čeprav se je med vojno trudil pisati čim bolj zahtevno in nekako prikriti namen in usmeritev 

revije, so oblasti to kaj kmalu dešifrirale. Tako se je bil prisiljen umakniti v ilegalo, kjer se je 

ukvarjal predvsem z Nietzschejevo mislijo. Nekaj mesecev je preživel tudi v zaporu, po vojni 

pa je bil odlikovan za svoje delovanje v odporniškem gibanju. Močan vpliv je imel na socialiste 

in krščanske demokrate ter s tem pomembno prisostvoval pri intelektualnih debatah o povojnem 

obdobju, predvsem pa utiral pot dialogu med katoliki in komunisti. Mnogi njegovi pogledi in 

stališča so postali stalnica ter vsakdanja modrost modernega katolicizma. Posebej široko 

branost še vedno dosega njegovo besedilo iz leta 1946, Razprava o značaju (Traité du 

caractére), revija Esprit pa ostaja zelo vplivna kritična levo-krščanska publikacija. Iz 

zapisanega je bistveno zaključiti, da si je Mounier kot prva glava personalizma angažirano 

prizadeval za tretjo pot, ki bi inkluzivistično spajala pozitivne prvine socializma na eni in 

katolicizma na drugi strani. Upošteval je tudi pomisleke Nietzschejeve filozofije, ki ne deli kaj 

dosti niti z marksizmom niti s krščanskimi doktrinami.  

 

Personalizem vendarle ostaja filozofija, ki se spaja z religijo, a daje posebno veljavo osebi, jo 

označuje kot izvirno kreativno realnost in ji pripisuje najvišjo duhovno vrednost; svet dojema 

kot manifestacijo aktivne dejavnosti boga. Personalizem razlikuje med konceptom individuuma 

in osebe – persone. Človek je tako individuum znotraj družbe, je njen član, vendar znotraj te 

definiran s svojo povezanostjo s celoto in razmerjem do te celote. Človek se lahko kot oseba 

                                                 
428 Kovač, Edvard. 1990. „Personalizem Emmanuela Mounierja.“ V Oseba in dejanje, avtor Emmanuel Mounier, 

235-246. Ljubljana: Društvo 2000, str. 238. 
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potrdi s svobodno voljo, ki jo poseduje. Volja in odločitve osebe predpostavljajo namero, izbiro, 

moralno presojo ter afirmacijo osebne svobode.        

 

Najmočnejša spodbuda za vzpostavitev personalistične filozofije je bila omenjena ves svet 

obsegajoča socialno-politična in ekonomska kriza med letoma 1929 in 1933, ki močno 

spominja na današnje razmere v Evropi in Severni Ameriki, obenem pa tudi nasprotovanje 

fašističnim in totalitarističnim ideologijam po Evropi. Personalistom ta kriza ni predstavljala 

zgolj krize ekonomske strukture, ampak je bila tudi, če ne še bolj, kriza človečnosti – 

osebnostna in duhovna kriza. Ideologija in fašistične prakse so bile osrednja točka kritike revije 

Esprit. Njen urednik je izhod iz neznosne situacije videl izključno v duhovni revoluciji 

človeškosti; obnoviti je želel dvig sokratske misli in s tem antične filozofije, a tokrat v luči 

krščanstva. Zavzel se je za revolucijo, ki bi pomenila renesanso antične misli, s tem pa antičnega 

ethosa ter od tega odvisne sokratske etike. Temu primerna je bila tudi uporaba Péguyevega 

znamenitega klica »Revolucija bo moralna, ali pa je ne bo!«429 Mounierjeva nadgradnja se je 

glasila: »Moralna revolucija bo gospodarska ali pa je ne bo. Gospodarska revolucija bo moralna 

ali pa ne bo nič.«430      

 

Paul Ricoeur opaža, da se je Mounierjeva misel razvila v tri smeri: »na eni strani se njegov 

personalizem s kritiko samega sebe zavaruje proti svojim lastnim purističnim, k idealizmu in 

anarhizmu stremečim skušnjavam ter si kar najbolj prizadeva, da bi se pustil poučevati toku 

zgodovine.« 431 Sem je potrebno umestiti besedili Kaj je personalizem? (1948) in Mali strah 

20. stoletja (1948). Obenem Mounier z zanikanjem personalizma čistosti »poglobi in očisti 

krščanski motiv svojega personalizma. Antipurizma njegovih dveh predhodnih del ne smemo 

ločiti od evangelijskega očiščenja, ki se izraža v Krščanskem ognju (1950). Ravno z ozirom na 

ti dve miselni smernici je treba ceniti njegovo 'filozofsko' prizadevanje, da bi umestil 

personalizem v odnosu do humanističnih znanosti na eni strani ter v odnosu do filozofij 

eksistence na drugi strani. Obsežna Razprava o značaju (1944–1950) – pomembna po 

razsežnosti, bogastvu gledišč in številnosti obravnavanih vprašanj –, Uvod v eksistencializme 

(1946) in Personalizem (1950) se navezujejo na to tretjo usmeritev, ki je značilno 'filozofska' 
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430 Mounier, 1990, str. 10-11. 
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in kjer se poudarek prenese s problemov civilizacije in revolucije na bolj teoretična vprašanja 

strukture in eksistencialnega statusa osebe.«432   

 

Leta 1990 je v Sloveniji izšla knjiga z naslovom Oseba in dejanje, v kateri so zbrani nekateri 

pomembnejši ali pa vsaj odmevnejši Mounierjevi spisi. Med drugimi je v izboru svoje mesto 

dobil tudi esej z naslovom Kaj je personalizem?, ki je bil v izvirniku izdan leta 1947 pri Editions 

du Seuil. Besedilo je nastalo ob avtorjevem ponovnem branju leta 1936 objavljenega teksta 

Manifest v službi personalizma. 

 

Mounier v tem programskem besedilu že takoj na začetku potrdi, da še vedno stoji za bistvenimi 

tezami, ki jih je razvil v Manifestu, vendar po desetih letih gleda ne zadevo v neki drugi luči, 

obogaten z novimi pogledi, bolj zrelo presoja stališča izpred desetletja. Med temeljnimi je tudi 

stališče, da personalizem nikakor ne namerava postati politična opcija ali se prepustiti 

sistematizaciji. »Kolikor bo odvisno od mene, personalizem ne bo nikoli sistem ali politični 

aparat.«433 To bi po njegovem mnenju pomenilo izdajo človekove prihodnosti, saj velja, da 

personalizem, marksizem in eksistencializem bijejo zelo ploden boj, bolj kot politične stranke, 

zato je te drže potrebno obvarovati totalizacije. 

 

Totalizaciji nasprotuje do te mere, da celo pravi, da se ime personalizem »ujema s širjenjem 

totalitarnega pritiska, rojeno je iz njega in proti njemu, poudarja obrambo osebe proti nasilju 

aparatov. Pod tem vidikom je v nevarnosti, da sproži individualistične odgovore, ki bodo 

presrečni, da si bodo nadeli nov grb: zato smo mu že vse od začetka dodali prilastek 'občestven'. 

Toda neko določilo še ni celostna oznaka. In ko bomo povzeli glavne črte naše filozofije o 

človeku, bomo videli, da oseba ni celica, niti družbena celica ne, temveč vrh, kjer se začenjajo 

vse poti.«434 Na tem mestu je obenem vidna tudi filozofova skepsa do individualizma, za 

katerega noče, da bi se predstavljal pod plaščem personalizma ali ga celo zastopal. 

Individualizem vidi nasproti kolektivizma, vsekakor pa ne ob boku personalizma. Prav zaradi 

nenehnega poudarjanja občestvenosti ga ne moremo zamenjati za individualizem in lahko 

personalizem kot osebnostno revolucijo dojemamo kot tretjo pot. Pot, ki je lahko imenovana 
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tudi druga francoska revolucija,435 ki pa ni prežeta s totalnostjo in determiniranostjo niti po njej 

ne stopamo kot kolektiv ali individuum, temveč kot svobodna in ustvarjalna oseba.      

 

In če personalizem ni in nikoli ne bo politični sistem niti politična alternativa, kakšna je potem 

njegova prihodnost? Kaj je namen personalizma, ki se s svojo lastno angažiranostjo trudi 

izpostaviti osebo kot udejanjanje človeka v vseh dimenzijah: v materialni in duhovni, 

individualni in družbeni, versko nadčasovni in zgodovinski, čustveno umetniški ter moralno 

odgovorni. Skratka, personalistom je oseba človek, ki ga ni mogoče razrezati na telo in dušo, 

vedno je celota kot posameznik in občestveno bitje.436 Mounier odgovarja, da bo personalistični 

projekt zaključen oziroma bo dosegel cilj, h kateremu stremi, takrat, ko bo izginil brez sledu po 

tem, ko bo v zadostnem številu ljudi zbudil celostni čut za človeka in se spojil z vsakdanjim 

potekom dni, z vsakdanjo vajo, torej bo prešel v navado. Personalizem tako v sebi ohranja 

utopično komponento, kjer njegova etika stremi k samo-totalizaciji in obvladovanju globalnega 

ethosa ter presek s cinizmom. 

 

Zgoraj obravnavani Rémi Brague skozi svojo celotno akademsko pot zagovarja tezo, da je 

Evropa dedinja rimske kulture in ne grško-judovske, kot je evropskost pojmovana običajno. V 

nekem popolnoma drugem kontekstu je zapisal misel, ki izrazito spominja na Mounierjevo željo 

in cilj personalistične etike oziroma revolucionarne renesanse starogrškega sokratskega ethosa. 

»Evropa mora ostati ali ponovno postati kraj ločevanja svetnega in duhovnega, še veliko več, 

miru med njima – vsak od njiju mora drugemu priznati legitimnost na njegovem lastnem 

področju. Ostati mora ali ponovno postati tisti kraj, kjer prepoznamo notranjo vez človeka z 

Bogom, zavezo, segajočo vse do najbolj telesnih razsežnosti človeštva, ki morajo biti predmet 

brezpogojnega spoštovanja. Ostati mora ali postati tisti kraj, kjer edinost med ljudmi ne temelji 

na neki ideologiji, marveč na odnosu med posameznimi osebami in konkretnimi skupinami. Če 

bi se te sestavine popolnoma izgubile, bi nam morda uspelo kaj zgraditi, po priložnosti celo kaj 

trajnejšega.«437   

 

Brague na tem mestu nadaljuje z vprašanjem, kaj bi bilo, če se kaj takega uresniči, ali bi temu 

sploh lahko še rekli Evropa? Enako, če se uresniči personalistični manifest in se dejansko v 

vsakem človeku vzpostavi nek občutek za osebo drugega in če to postane vsakdanjost, se spoji 
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ali celo determinira svetovni ethos, na nek način tako postane tudi tema, ki je ne gre tematizirati 

– ali  bo to še vedno ista Evropa, kot jo poznamo, katere navadno (ali normalno) stanje je bojno, 

če ne že kar vojno? Če nečemu takemu, torej braguevsko-personalistični etiki intersubjektivne 

odgovorne angažiranosti podleže horizont evropske kulture kot življenje z znanostjo in življenje 

v demokraciji, rečeno s Heldom,438 kaj potem od Evrope sploh ostane? Je to razrešitev krize? 

Se s tem Evropejci lahko obvarujemo kritičnih meja, ob katere smo sunkovito (a predvidljivo) 

trčili? 

 

Odgovore in rešitve nudijo mnoge teorije, a le personalistična ostaja zvesta celoti človekove 

osebe. Pa vendar prav tako kot velja prezir do človeka za »znanstveno tveganje marksistične 

revolucije, ima tudi personalistična etika svojo nevarnost, ki poziva k avtokritiki.«439 Ricouer 

na tem mestu opozarja na zatekanje personalizma k individualističnim držam oziroma na preveč 

izključujočo individualno držo. Ko se marksizem odpove človeku in ga preda kolektivu, ki je 

operativno sredstvo marksizma, kot enota, kot celota, ki pušča sestavne dele te celote ob strani 

in jih prezira, je to prav toliko nevarno, kot ko personalizmu preti, da se prepusti 

individualizmu, pa čeprav je med drugim naperjen tudi proti temu. Problema individualizacije 

preračunljivega uma 20. in 21. stoletja namreč ne bo mogoče rešiti z individualističnimi 

praksami.440  

 

»Toda personalistična moč je sama v sebi nosila nevarnost. Tedaj sta nas razvnemala bolj 

potreba po absolutnem in upor proti duhovnim neredom kakor pa močna, velika skrb za neko 

politiko proti konkretnim neredom in njihovim pastem. V tem duhu je usmerjala naše zadržanje 

nekakšna skrb za čistost: čistost vrednot, čistost sredstev. Naša intelektualna vzgoja nas je 

nagibala, da bi iskali to očiščenje najprej v očiščenju pojmov, in takratni individualizem, proti 

kateremu smo se sicer dvignili, nas je zaznamoval, ko nas je od ponovnega prerešetavanja 

pojmov vrnil k pretirani skrbi za naše individualno ravnanje.«441   

 

Problem individualizma spremlja tudi nekakšen »demon čistosti«,442 proti kateremu se skuša 

personalizem boriti skozi antipurizem. Mounier s tem zanika personalizem čistosti in poglobi 

                                                 
438 Glej poglavji »Razkritje sveta kot izvor Evrope« in »Etos demokracije in njegova prihodnost« v Held, 1998b. 
439 Ricoeur, 1999, str. 344. 
440 Druga past je naslanjanje personalizma na katolicizem, ki se je skozi lastno zgodovino že prevečkrat izkazal za 

pretirano agresivno silo, celo militantno – tako ideološko kot tudi praktično.  
441 Mounier, 1990, str. 12-13. 
442 Prav tam, str. 16. 
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ter očisti krščanski motiv svojega personalizma. Tak personalizem je po Mounierju najboljši 

eksorcizem proti purističnemu demonu, saj je osebna pot nekakšna konkretna potrditev in 

včlenitev ter sprejeta odgovornost v svetu različnih situacij. Tej poti nasproti stoji abstraktna 

čistost, ki je vedno zgolj idealna in kot takšna po Mounierju lastna le »izrojenim duhovom, 

azilom in navadnim nevrotikom.«443 Zoper demona čistosti je pomembno »vedno močnejše 

občutenje teže situacij, ki jih nismo ustvarili, ki jih lahko zgolj deloma razumemo in 

obvladujemo, ter védenje, da ta podložnost ni prekletstvo, ampak kaznuje Narcisa, ki bdi v 

nas.«444  

 

»V meni se prepletajo neznanke nujne usode in poklicanosti, ki izziva vse sile sveta. Toda ta 

poklicanost si more izkrčiti pot le v tem telesu, družini, okolju, razredu, domovini in dobi. 

Nikakor nisem lahkoten in neodvisen cogito na nebu idej, temveč to težko bitje, ki ga lahko 

pojasni le kakšen težaven izraz; sem namreč jaz-tukaj-zdaj; treba bi bilo še poudariti in reči jaz-

tukaj-zdaj-s-to-preteklostjo-kar-tako-med-ljudmi. … Takšno dejanje je služenje, ne 

prekletstvo. Podpira naše ravnotežje. Oslabi samoljubje, ki bi nas sicer neprestano usmerjalo 

Narcisovi smrti naproti.«445 

 

Težava je torej v individualni psihologiji in njenih indikacijah, ki pravijo, da je čistost nasploh 

pogosto le projekcija skrbi za lastno (posameznikovo) čistost. Ta pa izhaja bodisi iz skrbi za 

materialno neokrnjenost, kar je po Mounierju ena izmed različic nagona po samoohranitvi – nič 

v meni se ne spremeni, predrugači in nič me ne zbega –, bodisi iz kompleksa nedolžnosti. Tega 

opredeli kot vzporednico kompleksa krivde, ki je v svojem jedru bistveno želja, da bi bil na 

najlažji možni način brez graje, da bi bil prepoznan kot dober. A sledeč Nietzscheju ne gre za 

dobroto, ki je malik današnjih tihih večin, še bolj pa zadnjega človeka, ki dobroto sam ustvarja. 

Veliko bolj je potrebna plemenita dejavnost.  

 

Čistost vrednot, čistost sredstev pravi. Pretirana čistost lahko vodi v zgolj-dobronamernost, ki 

se nikoli zares ne udejanji. Personalizem pa to ni; ni zgolj abstrakcija, ki išče neko popolno 

ideološko revolucijo, ne želi si čiste revolucije. Želi in namerava takšno, ki bo konkretna, ki bo, 

ki se bo odvila tukaj, zdaj. »Poleg tega pa skrb za čistost ni samo skrb za nekakšno abstraktno 

snažnost bistvenih stvari ali neke idealne zgodovinske popolnosti, temveč skrb za neko 
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rahločutnost v zadržanju do sveta in do dejanja. Naj ponovimo, ta skrb je tudi ena izmed 

bistvenih sestavin dejanja. Toda močna sestavina je le, če je povezana s skrbjo za uporabnost 

in učinkovitost.«446 Čistosti daje veliki pomen, vsako dejanje mora biti prečiščeno, vendar 

ponovno, dejanje se ne more konkretizirati, če ni oplemeniteno z določeno uporabnostjo in 

učinkovitostjo. Dejanje postane konkretno šele skozi angažma, poseg in domet dejanja pa se 

merita z njegovo funkcionalnostjo. A ne gre prehitro sklepati, da je funkcionalno dejanje zmeraj 

nujno že preračunljivo in racionalno utemeljeno. Uporabnost in učinkovitost dejanja, 

osnovanega na personalistični etiki, zgolj pričata o angažirani dejavnosti te etike, etike celostne 

človekove osebe. 

 

Na tej točki trčimo ob drugo pomembno dimenzijo personalizma. Dimenzijo, v kateri sploh 

lahko oseba, kot osrednji pojem personalistične filozofije, pride do izraza oziroma se sploh 

lahko izpostavi in udejanji. Naletimo na aktivno plat osebe, ki ni tista pasivna, ki zgolj nosi 

zapis vrednot in sredstev, temveč je dejavna in angažirana. Angažma je tisto, kar plemenitega 

loči od dobrega. In prav oseba je po Mounierju zavzeta dejavnost oziroma angažma 

(engagement).  

 

Podobno tezo izpostavlja Lévinasova etika, ki je v razmerju do Drugega oziroma se uresniči 

zgolj v Drugem.447 A če se Lévinas posveča bolj Drugemu (in drugemu), se Mounier osredotoča 

na sam odnos osebe do osebe drugega in trdi, da je harmonijo celostne osebe mogoče doseči le 

takrat, kadar se človek odloči za zavzeto dejanje, kadar se angažira. Le takrat je sposoben 

zaživeti v sebi in z drugimi najbolj intimno in najbolj tuje izkustvo.448 Tako je oseba vedno 

usmerjena proti nečemu, središče osebe je ravno v dejanju, v zavzeti dejavnosti in odgovornosti, 

»saj smo ljudje med stvarmi in ljudje med drugimi ljudmi, da smo ljudje prav toliko in včasih 

še bolj po stvareh in po drugih, kakor pa po samotni zbranosti.«449 Vpetost človeka v svet ali 

družbo – na tem mestu sociološko rečeno – je neizbežna. Človek je bitje-v-svetu. »Njegovega 

položaja ni mogoče dojeti, ne da bi ga takoj dojemali kot utelešenost in včlenjenost v svetu.«450   
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Družbena vpetost prinaša tudi omejitve. Človek je namreč prav tako bitje-v-svetu-zakonov. 

Družbena pogodba, dandanes v obliki ustav držav in pogodb mednarodnih institucij, nalaga 

človeku zakone in meje, s prisilnimi sredstvi pa tudi obveznosti. Mounierjevo besedilo Kaj je 

personalizem? se v drugem poglavju dotakne tudi svobode. Svobode človeka oziroma svobode 

njegove osebe, ki jo skuša raziskati na ozadju stvarnega dejstva človeka kot bitja-v-svetu, le da 

v skladu s personalistično etiko stopi korak naprej od prava in etike (utemeljene na 

kategoričnem imperativu), s čimer stori korak v smeri odgovornosti.  

 

Resnično svobodni smo le toliko, kolikor nismo popolnoma svobodni. Ne velja, da smo ljudje 

nori na svobodo in da brez ovir projiciramo želje in blodnje v izginuli svet. Ne moremo bivati, 

ne da bi kaj vzeli nase, in ne obstajamo, ne da bi upali in hoteli.451 Tako personalistična svoboda 

ni zastonjska svoboda, ampak izhaja iz »dojete nujnosti in prevzete odgovornosti.«452 

Angažirana dejavnost je svobodna, a ker obenem brezpogojno vključuje osebo drugega, je tudi 

odgovorna dejavnost. Prav temu tipu filozofije eksistence personalizem daje prednostno mesto. 

Mounierjeva svoboda pod pogoji se na tem mestu »obrne h kritiki utopičnega duha, ki hoče 

izdelati družbeno shemo in pravila delovanja na podlagi načel, ne da bi v iskanje kdaj vključil 

branje dogodka ter razlago zgodovinskih sil. Njegova zmota je nesporazum glede samega 

smisla konkretne etike: neka vrednota se ne pokaže nečasovni zavesti, tuji bojem stoletja, 

temveč bojevniku, ki se orientira v krizi, ki razločuje, da bi lahko deloval, in deluje, da bi mogel 

razločevati.«453 Personalizem tega tipa »se lahko uveljavi zgolj v konkretni zgodovinski 

presoji.«454 

 

»Sodobni človek ima neko pristno materialistično doživetje. V sebi nosi kolektivistično strast, 

ki se je ni mogoče znebiti s splošnim razvrednotenjem množic; v sebi pa ima tudi zasidrano 

(celo tedaj ko jo zanika) neodtujljivo duhovno potrebo. Ne moremo ga vabiti onkraj 

materializma, kolektivizma ali spiritualizma. Če nas ni videl, da bi delili z njim prizadevanje in 

težave, se mu bo naše povabilo zdelo po pravici pristransko. V središče materializma, 

kolektivizma in spiritualizma, pod obrabljene besede, pod preveč splošne ideje, pod zajedavske 

ustroje in čustva bomo šli iskat pristno doživetje in odrešilni namen, ki ju ti nauki izražajo.«455  
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Človeku je a priori vtisnjeno neko nagnjenje do skupnega, potreba po soljudeh, potreba po 

družbi, družini. To potrebo bistveno napaja ena druga, še bolj temeljna: potreba po identiteti. 

Hiša kot zaprta družinska enota – oíkos – je osnovna celica družbe, v kateri se človek znajde 

oziroma je človek sploh lahko človek, kot bitje, ki nosi svojo osebo. Človeka kot bitje-v-svetu 

na način biti-v-prostoru-svetne-notranjščina je potrebno razumeti kot bitje-med-bitji, osebo-v-

družbi-drugih-oseb. To Mounier imenuje kolektivistična strast, ki se je torej ne da znebiti, še 

več, je tisti pogoj, ki omogoča kolektivistične stranke in kolektivistične politične aparate. Ti pa 

s svojo totalizacijo po Mounierju456 – kot tudi po Lyotardu457 – zmeraj vodijo v nasilje in 

vzpostavljajo neko stanje, ki ga lahko imenujemo pozaba osebe. 

 

Glede na nemožnost razvrednotenja množic in človekovo potrebo po duhovnosti, je nemogoče 

tudi, da bi pri človeku kaj dosegli, če bi želeli zaobiti razne materializme, kolektivizme in 

spiritualizme. Personalizem jih želi preseči, kar pa pomeni, da se jih mora lotiti v sami srži. 

Preseči, pravi Mounier, omajati sile v samem središču teorije, »kot ljudje sredi sveta in ljudi, z 

izkušnjo in neposredno mislijo teh, ki gradijo svet.«458 Ne bo dovolj nek pogled od zgoraj ali 

od zunaj, ne bodo dovolj zgolj globoke raziskave v samotni samozadostnosti »inteligence, 

odrezane od časa«459 in iztrgane iz konteksta zgodovine.  

 

Mounierjev umik iz akademskega in univerzitetnega zavetja je obenem tudi umik oziroma 

prehod personalizma iz kabinetov na polje družbenega boja, ki pa se zdi smiseln le v kritično-

krizni situaciji. Nenavadno navadne razmere namreč ne kličejo k nenavadnim posegom v lastno 

udobje, rutino in način življenja; k spremembi vsakdanje vaje (kot tehnike preživetja) privedejo 

le kritično zadušljivi časi krize, ki so nujni pogoj možnosti personalizma kot angažirane 

filozofije. Mounierjev prehod iz kabineta na cesto, ulico, trg je bilo zavzeto in z angažirano 

motivacijo nabito dejanje. Dejanje, ki si je za svoj cilj zadalo nasprotnika zatreti od znotraj, mu 

omajati najtrdnejše temelje in ga s tem podreti. In personalistični angažma se tukaj ne ustavi; 

na prostoru nekoč neomajnih, a človekovo osebo razkrajajočih zgradb, bodo priložnost dobile 

nove zgradbe. Čeprav bodo zasedle isto mesto, bodo zgrajene na popolnoma drugačnih 

temeljih, ki pa niso nujno novi; skladno z večno vračajočo enakostjo vsebine revolucij so lahko 

zgolj ponovljeni, ponovno obujeni. To bodo temelji sokratske etike za personalistično zgradbo 
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457 Glej Lyotard, Jean-François. 1985. Discours, figure. Pariz: Klincksieck. 
458 Mounier, 1990, str. 54. 
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dejavnih, angažiranih, človeka celostno osvobajajočih oseb. – Kaj smo že uvodoma zapisali o 

revolucionarnih in odrešenjskih filozofijah, ki so šle na cesto?  

 

Pa vendar. Tretja pot se redko ponuja, zato ji je smiselno prisluhniti, saj se zdi, da skuša misliti 

celoto – tako celoto oziroma celostnost človekove osebe (združena telo in duša) kot tudi celoto 

svetne dejanskosti oziroma svetovne zgodovine. Delo Kaj je personalizem? po Ricoeurjevem 

mnenju namreč teži k temu, »da bi se združilo s prožno interpretacijo marksistične dialektike, 

osvobojene scientistične hipoteke.«460 V tem delu je morda celo prisotno upanje, da bi nekako 

od strani pomagalo odstraniti to hipoteko marksizma. Tako bi lahko v sklopu revolucionarnega 

gibanja »učinkovalo kakor kvas,«461 samega sebe pa bi lahko očistil sleherne težnje k 

anarhizmu, predvsem v trdih lekcijah kolektivne učinkovitosti. Mounier je predvidel, da bo po 

vojni prišlo do približevanja odprtega marksizma in personalističnega realizma. To zagovarja 

s tezo, da človek kot oseba ne obstaja in ne živi neodvisno od drugih, in da prav tako ne more 

obstajati neodvisno od narave. Osebi pripiše zunanjo (materialno) in notranjo (spiritualno) plat. 

»Uresničiti se mora tako v zunanjih neposrednih spopadih, kakor tudi v notranjem življenju. 

Nobenega duhovnega giba ni, ki se ne bi opiral na neko zunanje gibanje in se ne bi z njim tudi 

izrazil. Nobenega ustvarjanja ni, ki ne bi bilo proizvajanje.«462 Govori o čvrsti sorodnosti med 

občutkom za večno in smislom za materijo; govori o osmišljeni dejavnosti, govori o dejavnosti 

z namenom, govori celo o duhovni revoluciji. 

 

Ricoeur ugotavlja, da »ta hvalnica materije v sorodstvu z duhovnim ni zgolj spekulativna: 

intuicija duhovno-mesenega, večno-zgodovinskega ima svojo filozofsko plat zgolj zato, ker 

ima tudi praktično plat, in vodi h kritiki eksistencialističnega pesimizma le zato, ker nagovarja 

civilizacijsko voljo, ki se je izoblikovala v prvih spopadih.«463 Mounier namreč postavi zahtevo, 

da če želimo personalizem »uvesti v zgodovinsko dramo našega časa, ne zadostuje reči: oseba, 

občestvo, celostni človek itd. … Treba je reči tudi: konec zahodnega meščanstva, nastop 

socialističnih struktur, iniciatorska vloga proletariata, in še natančneje, leto za letom poglabljati 

analizo možnosti in sil. Brez tega bi personalizem postal splošno uporabna ideologija, oropan 

svoje revolucionarne osti pa bi postal ujetnik v službi konservativnega ali reformističnega 

                                                 
460 Ricoeur, 1999, str. 345. 
461 Prav tam. 
462 Mounier, 1990, str. 56. 
463 Ricoeur, 1999, str. 345. 



204 

 

brezdelja. Filozofija-meč, kot smo jo poimenovali, bi postala filozofija-krinka; mistifikacija v 

prvotnem pomenu besede.«464  

 

Aktivistična filozofija personalizma se pogosto zateka k pojmu revolucije. Njihova tako 

imenovana druga francoska revolucija je zmeraj bila mišljena kot duhovna revolucija. Celostna 

oziroma osebnostna revolucija je bila personalistom tisti obrat, ki bi prinesel duhovno prenovo 

in celostno osvoboditev. »Mounier je s svojimi sopotniki najbolj izrazito zastavil pot, ki bo 

zanikala neizogibno izbiro med individualizmom in kolektivizmom ter med spiritualizmom in 

materializmom.«465 Personalizem si prizadeva za neko tretjo pot in prav to mnogi vidijo kot 

bistveno značilnost te filozofije. Tretja pot pomeni preklic krize, ki se loči od materializma in 

kolektivizma, s tem ko poudarja enkratno duhovno poslanstvo osebe. Ta se namreč ne da 

determinirati zgolj z nekimi biološkimi, socialnimi ali ekonomskimi okviri. Obenem pa je 

personalizem kot tretja pot tisto, kar brani osebo pred breztelesno duhovnostjo, ki jo prinašata 

individualizem in spiritualizem, ki po Mounierjevih besedah v nikomer več ne zbudi ničesar, 

saj je »dokončno vezan na besedno, čustveno in moralizirajočo poplavo.«466 S tem 

personalizem postavlja ščit tudi pred svojim lastnim duhovnim preraščanjem zunaj družbe in 

zgodovine, obenem pa je to njegov ščit, ki ga brani pred postmetafizičnim relativizmom. 

 

»Toda sam Mounierjev personalizem se opredeljuje predvsem pozitivno, kot razcvet celostne 

človeške osebe.«467 Kaj drugega bi na začetku tretjega tisočletja še lahko svetovali Evropi in 

potomcem Starih? Historična situacija zahteva alternativo. Tretja pot, ki jo ponuja personalizem 

– po svojem bistvu izrazito odgovorna – v tridesetih letih prejšnjega stoletja, torej v času 

prejšnje, sedaj že pozabljene krize, ni dobila možnosti. Zanos so ji načele neslutene tragedije 2. 

svetovne vojne, ob katerih je personalizem ostal brez besed. Degradacija osebe na manj kot 

zgolj pogrešljivo gmoto neužitnega mesa in kosti je personalizem navdala z dvomom; z 

dvomom v svoje temelje, svoje bistvo, svojo etiko.  

 

Danes, ko že davno pozabljena oseba obstaja skoraj izključno kot individualna številka v 

imaginariju institucionalnih sistemskih praks, je personalizem tako daleč od svoje uresničitve, 

da je morda prav to njegova možnost. Tretja pot nikoli ni bila tako pričakovana, potrebna in 

                                                 
464 Mounier, Emmanuel. 1934. Révolution personnaliste et communautaire. Pariz: Ed. Montaigne, str. 95. 
465 Kovač, 1998, str. 143. 
466 Mounier, 1990, str. 60. 
467 Kovač, 1998, str. 143. 
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nujna. Tretja pot zahteva delo, dejanja, angažma. Mounierjev personalizem odločno stoji za 

tezo, da človek kot oseba more in mora postati zakonodajalec v odnosu do vsega, še posebej v 

odnosu do okoliščin, ki krojijo njegovo življenje. Kdo, če ne Mounier sam, je več kot pomenljiv 

dokaz zmotnosti Marxove in Engelsove teze iz Nemške ideologije, da »ne določa zavest 

življenja, marveč življenje določa zavest.«468 Človek lahko in mora življenje vzeti v svoje roke, 

njegove notranje lastnosti pa morajo varovati tako osebo kot družbo pred totalitarizmom in 

individualizmom. Prav renesansa sokratske etike nudi odgovoren in angažiran odgovor na 

kritično-krizne razmere; je renesansa, ki stavi na osebo in njen angažma, ne glede na sistem, 

režim ali čas. A ta angažma je mogoč šele, ko so izpolnjeni pogoji možnosti za njegov nastop. 

Dokler človekova oseba ni dokončno zatrta, dokler ni razvrednotena do kritične meje, tudi 

revolucije ne bo. Vse, kar nam ostane, je moralizem kot politični zastor prikrivajoč biologijo. 

 

 

Angažirana komunikativnost ali na poti k odgovornosti 

 

Komponente angažirane etike, ki jih izpostavlja personalizem, so Sloterdijku skorajda povsem 

tuje. Njegov pristop je veliko bolj sistemski, kjer skuša z nekaj temeljnimi načeli,469 ki iz 

abstrakcije stremijo k posvetni uresničitvi, spremeniti ves sistemski ustroj tega, kar sam imenuje 

makrosferična razsežnost.470 Že res, da je holistični pristop, ki misli globalno sliko sveta, za 

globalizirano dobo najprimernejši, a vendar se zdi, da Sloterdijk v svoji konstrukciji etike za 

novo tisočletje ohranja prvine tistega, čemur se je v svojih temeljih skušal izogniti. To je seveda 

cinizem. Cinična drža – pa četudi skuša spektakularno nastopati v kostumih kinizma – nikoli 

ne uspe ob sebe, ob svoj ego, postaviti še nekoga, tistega drugega, s katerim lahko vzpostavi 

komunikativni odnos. Komunikacija – to pomeni diskurz, logos, govor – pa vodi k od-

govornosti. Za odgovornost namreč gre. Veliko bolj kot za pravičnost, svobodo, solidarnost, 

dostojanstvo in kar je še umetelnih ter spolitiziranih pojmov. Odgovornost je namreč tista, ki jo 

postmetafizični resentiment skuša preložiti na velikega drugega, taistega drugega, ki ga 

današnje tihe večine tako zelo prezirajo. Morda je njihov vodja vendarle tisti, ki ga svetovna 

zgodovina pozna pod strupenim imenom zadnji človek. Navsezadnje »zadnji človek živi 

najdlje«, nič ga ne uniči, »njegov rod je neiztrebljiv kakor bolšji.«471  

                                                 
468 Marx in Engels, 1976, str. 25. 
469 Sloterdijk, 2009, str. 66-67. 
470 Sloterdijk, 2014, str. 272. 
471 Nietzsche, 1984, str. 16. 
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Ko smo na eni strani govorili o neizbežnosti propada, ko smo izpostavljali biološko nujo konca 

in končnosti, ki ji ne more ubežati niti človek kot politični organizem, smo pozabljali prav na 

to splošno resnico: bolhe in ščurki preživijo še tako črno tragedijo, še tako katastrofičen pretres. 

Zadnji človek se nahaja nekje v tem okrožju; na ravnini, katere osnovni ontološki princip je 

indiferenca do končnosti, prezir do tega, kar je nujno. Nič ni nujno, vse je možno preprašati. 

Vse je tema, nič ni tabu. Za dobo kapitalistično inducirane logike to še zlasti velja; če ne 

drugega, je vse, prav vse moč kupiti. Vse je na trgu, vse, kar je, je trg. In svetovnotržna 

metafizika. 

 

Če je nadčlovek tisti, ki je nujnost konca že sprejel, če so današnje tihe večine tiste, ki jim je 

zaradi nujnosti konca tesno, potem je zadnji človek tisti, ki konec ignorira in ga izključi iz 

spektra lastne zavesti. Zadnji človek je najbolj političen način biti, ki si ga lahko zamislimo. Na 

tem mestu se rodijo aktivizmi in revolucionarni zametki vsakokratnega ordre nouveau. 

Personalizem je kljub zaverovanosti v lastno (ravno pravšnjo) čistot in (ravno pravšnjo) 

političnost le še eden izmed. A prav zato ga izpostavljamo kot idejo etike, ki tovrstnemu času 

kritičnih meja krize najbolje ustreza. Čemu ne bi zaklicali: če že moramo umreti, vsaj pojdimo 

v miru! To je bistvena naloga etike, to je njena vloga v svetu, v katerem je bila njena vrednost 

umetno vzpostavljena in izpeljana iz političnega moralizma kot zanikovalca narave. Deus sive 

Natura tukaj nima kaj iskati. Živeti v miru. Odložiti svoj konec472 in ga pričakati v miru. To je 

smisel etike.  

 

Etika kot politična kategorija je zato pod pritiskom, da samo sebe vzpostavi kot svetost biti 

zagotavljajoč sistem, ki bo odporen na še tako hude udarce, ki mu jih preti zadajati biologija 

kot tisto, kar je v človeku iracionalnega. Tukaj gre za to, da politika postane to, kar v svoji 

jedrni resnici je: človeška. Bistveno gre torej za humanizacijo politike, saj njena sistemska moč 

ne presega človeka in človeškega; kot smo pokazali zgoraj, je sistem le drugo ime za velikega 

drugega, ki služi prevzemanju odgovornosti. Kar želimo na tej točki razprave izpostaviti, pa je 

prav potreba po angažiranem pristopu in komunikativnem prevzemanju odgovornosti. To je 

etika, natančneje humanistična etika, ki v svoji centralni osti skriva to, o čemer govori Mounier: 

človeka kot osebo, ki je nujno v odnosu z drugim, z drugo osebo. Do te pa mora postopati 

odgovorno. Skratka, gre za »humanizacijo politike kot demokratični proces zmožnosti 

sporazumevanja in kar najširšega medsebojnega povezovanja, dogovarjanja in spoštovanja 

                                                 
472 Sloterdijk, 2014, str. 307. 
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sprejetih dogovorov.«473 Kompromis – družbena pogodba kot obrat od biološkega načini biti je 

namreč prav to – zahteva komunikativne in odgovorne deležnike. Pa jih imamo? A so že med 

nami? 

 

»Čas, v katerem ostajamo, je kot postmoderni nasmešek odet v belino kalodontnega nasmeška, 

ki je vpadljiva, takoj jo zagledamo. Vendar kot da človek, ki nam smejoč se nekaj dopoveduje, 

ne pove nič, kajti njegovo dejansko sporočilo ostaja prikrito, ker tega sporočila morda niti ni, 

tega pa nam smejoči namenoma noče izdati. Navsezadnje je tudi v tem neki upor, ki povsem 

brez kakšne nazorskosti zahteva določen refleksijski zagon, ki bo v prihodnje postavil pod 

vprašaj vsako hinavsko moraliziranje, ki se sklicuje na monopol edino veljavne in zaobvezujoče 

resnice. Zaobvezujočnost ostaja, toda njeno sporočilo je nezaobvezujočnost glede nečesa 

prvega in hkrati poslednjega.«474 

 

Nezaobvezujočnost pušča proste roke postmodernemu subjektu. To je nelagodna situacija, v 

kateri ima človek naše dobe dve možnosti: prevzeti breme odgovornosti in odstopiti od norme 

oziroma preseči današnje tihe večine ali pa se cinično odreči vsakršne odgovornosti in svoj 

gnev (timotični srd!) sproščati po kolektivističnih in/ali medijskih kanalih. Tovrstna 

kolektivistična strast pa vendarle potrebuje svoja pravila delovanja. Čeprav gre za imaginarno 

skupnost vseh tistih, ki to isto skupnost naravnost prezirajo in se indiferentno od nje tudi 

odvračajo, je to obenem grupacija, ki svojo identitetno strukturo črpa prav iz nezavednega 

zavedanja podrejenosti velikemu drugemu. Brez odgovornosti namreč ne gre. In  ne bo šlo, niti 

v postmetafizični dobi, ki kot zadnji človek »vse dela majhno.«475  

 

Teh nekaj vrstic petega odlomka iz Zaratustrovega uvodnega govora je pomenljivih bolj, kot 

skuša biti pomenljivo pričujoče delo. »'Mi smo iznašli srečo,' govorijo zadnji ljudje in mežikajo 

… Nobenega pastirja in ena čreda! Vsakdo hoče enako, vsakdo je enak … Pametni so in vedo 

vse, kaj se je zgodilo …«476 Želeli so ga, v zameno pa ponudili nadčloveka! Konec je z 

metafiziko, konec je z resnico kot Resnico. »Celota je neresnična, toda kaj v taki celoti je morda 

vendarle resnično, vsaj za posameznika, ki ne želi nikogar poškodovati, tudi samega sebe ne v 

                                                 
473 Hedžet Tóth, Cvetka. 2014b. „Etika proti odtujitvi. Solidarni, komunikativni um.“ V Horizonti drugosti, uredil 

Tadej Pirc, 13-25. Gornja Radgona: A priori, str. 13. 
474 Prav tam, str. 20. 
475 Nietzsche, 1984, str. 16. 
476 Prav tem, str. 17. 
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sistemu in znotraj sistema, ki poškoduje vse.«477 Bolje vsi poškodovani, kot le nekateri 

oškodovani. Navsezadnje »ekonomija s svojimi zakoni ne učinkuje povezovalno, prej 

izključevalno, nič solidarno – pač najšibkejši člen, marš ven.«478 

 

Tukaj je mesto etike. V tem kompleksnem ustroju globaliziranega ekonomizma, v katerem je 

vse majhno, v katerem je vse za-res in obenem nič ni res, je nova priložnost etike. Tokrat je 

morda na vrsti personalistična etika, ki – kot smo pokazali – lahko svojo revolucionarno genezo 

(ali telos) izpolni le v pogojih, ki jih narekujejo kritične meje krize. Spenglerjevski človek zime 

– ki tako zelo spominja na to, na kar nas je že pred njim opozarjal Nietzsche – ob koncu 

civilizacijskega toka klečeče prosi odlog konca, zakasnitev tega, kar je neizbežno, a tako zelo 

neželeno. Postmetafizični človek bi se ozrl k Tistemu, ki mu lahko nameni nekaj sadov lastne 

vsemogočnosti v obliki kakršnegakoli okusa, vonja, občutka nesmrtnosti, a ga je taisti 

postmetafizični (postmoderni) človek sam pregnal. Zamenjal ga je, odpovedal se je njegovi 

modrosti in njegovim vodstvenim sposobnostim; vse za to, da bi poslej sam obvladoval to, kar 

je njegova bit. 

 

Etika ima zato mesto lahko le v tej zavesti, ki si sama sebe ne zmore predstavljati na sebi. Brez 

drugega namreč nima identitete, izgubi sebe oziroma svoj jaz. Metafizika je tukaj postala stvar 

kolektiva; s tem lahko govorimo le še o podružbljeni zavesti, o umu kot politični stvari. 

Sloterdijk je to prepoznal s svojo teorijo ko-imunizma, a nato svojo cinično zavest speljal na 

moralistično pot. Etična pot je drugačna, saj mora nagovarjati to, kar je. Moralizem zmeraj meri 

na imaginarno, na želeno, na tisto, kar bi hoteli biti in ne na to, kar smo. S tem v mislih se 

moramo soočiti z življenjskosvetno situacijo, katere lastna teža zahteva vpeljavo etike, ki bo 

upoštevala parametre in sam smoter te situacije. Četudi na koncu ostane le nič, četudi je smrt 

edina gotovost v tem negotovem svetu, je vendarle tudi za to obliko oziroma način biti umestno 

predvidevati, da si želi biti-v-miru.  

 

V to zgodbo se mora zato vplesti tudi etika in svoje mesto iskati prav tukaj, v družbenem. Prav 

tukaj, med dvema in med njima vzpostaviti komunikacijo. Komunikativnost namreč pomeni 

govor; ta skozi angažirano delovanje – če je etično – izvabi odgovor. V pogovoru dveh pa se 

lahko oblikuje to, česar »današnje tihe večine« ne želijo videti na lastnem dvorišču. To je 

odgovornost.  
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478 Prav tam, str. 22. 
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»Smisel solidarnega, komunikativnega uma kot podružbljenega uma bi tako lahko negoval še 

kaj metafizičnega z vso tostranskostjo sijoče sreče ljudi, ki jim preživetje ne bi koloniziralo 

življenja, skratka, življenja nič več ne bi odtujevalo vsem tem, ki ga imajo in živijo ter ga z 

odgovornostjo za njegov obstoj prelagajo še na prihodnje rodove.«479 

 

Če smo že vzpostavili zarezo med današnjimi tihimi večinami in zadnjim človekom, je morda 

tukaj končno jasno, za kaj pravzaprav gre. Zadnji človek je zadnji človek zato, ker je to sam 

izbral. In izbira je prvi korak k odgovornosti. Prav v lastni neodgovornosti je zadnji človek 

odločno prevzel odgovornost. Aktivizem in revolucija – uvodoma izpostavljena pojma, ki s 

filozofijo kot dejavnostjo nadčloveka nimata nič – se v tej točki izkažeta za jedro tega, čemur 

Mounier pravi angažma. Realnosti ne gre ubežati, življenjski svet je takšen, kot je. Zatorej: če 

že angažma, naj bo odgovoren.  
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SKLEPNO POGLAVJE 

 

»Bit in biti-v-sredini pomeni danes eno in isto. Heidegger bi verjetno rekel: Eksistirati pomeni 

biti držan v sredinski povprečnosti.«480 

 

Iz sredinske povprečnosti se v metafizično okrožje dviga to, čemur smo skozi besedilo tako 

vztrajno pripisovali grško ime ethos. Gre za vzajemno dvosmerno posredovanje, kjer se tisti, ki 

je povprečen, znajde v vlogi dediča tradicije, bontona, normativnih načel, moralnih zapovedi in 

folklore – skratka silnic, ki veljajo v določenem prostoru in jeziku –, obenem pa s 

prigovarjanjem in odgovarjanjem tem vzorcem svojo mikrosfero tudi pomaga vzdrževati. In to 

vzdrževanje vključuje tako pozitivno afirmacijo, kot tudi negativno deviacijo od zapovedi 

ethosa, kar pomeni, da je tisti, ki je povprečen, v metafizičnem smislu sam svoj graditelj in 

gradnik.  

 

Tukaj govorimo o precej prefinjeni, a mestoma nič manj brutalni autopoiesis, torej 

samoproizvajanju. Če slednje v osrednjih sodobnih teorijah nosi pejorativen prizvok, ki ji ga 

dajeta zlasti genski inženiring in biotehnologija, pa v teoriji, ki jo razgrinjamo na teh straneh, 

samoproizvajanje enostavno pomeni to, kar je normalno. A to, kar je povprečno, običajno, 

tipično – normalno, torej umerjeno po normi (ethosa) –, ne more biti uvrščeno med zavržne 

pojme, ki bi se jih tisti, ki po tej normi živi oziroma je v tej povprečnosti držan, moral sramovati, 

temveč gre za pojem, ki s svojim učinkovanjem ali v življenjskosvetni realizaciji govori samo 

resnico biti. Četudi je ta zmeraj odvisna od ethosa, v katerem je bila izrečena, gre vendarle za 

njegovo resnico. 

 

Resnica se povsod izreka v jeziku in prostoru. Jezik je njen medij, prostor njen resničnostni 

spekter. Do koder seže prostor jezika (ethosa), do tja segajo aksiomi resnice (ethosa). Ključna 

opazka, ki bi jo lahko opredelili tudi kot temeljno premiso eksplicirane misli tega dela, meri na 

neizbežnost situacije (ali konstelacije), v kateri se vsakokratni subjekt znajde kot tisti, ki je 

povprečen. Prav nobene možnosti nima, da uide silnicam, ki so njegov svetni prostor 

oblikovale, še preden se je uspel prebiti iz znotrajmaternične votline na drugo stran; tja, kjer ga 

svetni prostor čaka kot sveti prostor. Metafizika tega prostora se kmalu izkaže za dvoje: tako 
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za njegovo ontologijo, kot njegovo etiko. Kaj drugega tvori ta kompleks, kot sam ethos? – Mar 

ni zelo smiseln odgovor tudi bit? Bit bivajočega? 

 

Nekaj biva, ker biva po nečem. Obenem pa nekaj biva tako, kot biva, ker biva po nečem. Če je 

bit kot metafizična substanca tista, ki zagotavlja ontološko mirnost subjekta – vsakokrat 

bivajočega, vsakokratne tubiti –, potem je ethos kot metafizično okrožje tisti, ki zagotavlja 

etično umerjenost subjekta, torej tistega, ki je držan v sredinski povprečnosti.  

 

A to mirnost, h kateri stremi subjekt, človek, pretresa mehanizem, sledi katerega lahko najdemo 

že v predzgodovini in ga danes poznamo pod imenom globalizacija. V tej sta bistveno zastopani 

dve komponenti, ki ne tvorita le dotičnega mehanizma, temveč prav vse, na kar se ta nanaša; 

tudi temu lahko sledimo daleč v zgodovino, natančneje vse nazaj do začetne točke svetovne 

zgodovine. Govorimo seveda o svetu, ki ga ne bi bilo, če ga človek – misleči človek – ne bi 

mislil. Prav zato je pomembna ločnica med predzgodovino in zgodovino, saj bi slednjo lahko 

imenovali zgodovina mislečega človeka, a se je zaradi problematike, ki jo prinašata človek in 

njegov um, primerneje sklicevati na ime svetovna zgodovina.  

 

Ta je v popolni odvisnosti od človeka, ki jo misli in s tem tudi ustvarja. Prav obratno je z 

globalizacijo, ki je pravzaprav pogoj možnosti človekovega preživetja. Vsaj naravna zgodovina 

pripoveduje takšno zgodbo, medtem ko sodobna svetovna zgodovina namiguje, da se v 

globalizem sprevržena globalizacija kaže kot tisto, kar je Spengler v svojem glavnem delu 

Zaton zahoda uvrščal v obdobje zime. Ta nastopi takrat, ko se rafinirana kultura v vsej svoji 

razvitosti, kompleksnosti in sofisticiranosti – vse temelji v racionalnosti – prelevi v civilizacijo, 

kjer svoje mesto ponovno pričnejo dobivati kategorije svetega. Morda je prvi definitivni 

znanilec teh svetovnozgodovinskih zasukov bil pojav New Age religij v 70. letih prejšnjega 

stoletja – med njimi zagotovo pojav najpomembnejše eko-religije, katere temelj je trajnostna 

etika oziroma sustainability ethics –, a so se sledi nove metafizike pričele kazati mnogo prej; 

zagotovo jih je prepoznal že Nietzsche. Spenglerjevsko rečeno bi se Nietzschejev zadnji človek 

lahko imenoval tudi človek zime. 

 

Govor o globalizaciji v njeni globalistični preobleki se zdi precej oddaljen od nove, rekli smo 

ji postmetafizične situacije ali ethosa, ki ga obvladuje ekonomizirani globalizem. Pa vendar 

imata mobilizacija kot jedro kinetične utopije in kompresija prostorskih ter časovnih relacij 

veliko skupnega. Prav gotovo si lahko drznemo trditi – kot smo pokazali tudi v srednjem delu 



212 

 

besedila –, da je mobilizacija pravzaprav to, o čemer govori globalizacija, njen postmetafizični 

moment pa se razkrije s pojavom avto-mobilizacije. Slednja namreč jasno manifestira idejo, 

korenine katere lahko iščemo v prelomnici med Heglom in Marxom; v tistem 

svetovnozgodovinskem trenutku, ko je človek vajeti vzel v svoje roke. Prav avtomobil je 

tehnološki artefakt tega, čemur pravimo postmetafizika. Z avtomobilom lahko premikam 

samega sebe hitreje, kot če se zanašam na neko zunanjo silo ali pa meni sicer notranjo silo, 

vendar obenem precej odtujeno. Ta odtujenost temelji v razočaranju in zbuja resentiment, ki s 

psevdomoralo udriha po metafiziki.  

 

Zdelo bi se, da o tem pričata že biotehnologija in genska tehnologija. Pa temu ni tako, saj smo 

skozi delo prikazali, da sta slednja tehnična izraza sodobnega bivanja le nasledek evolucijske 

težnje po prilagajanju na nove okoliščine, v katerih se vrsta nahaja. In ker se vrsta v teh 

okoliščinah mora znajti, predvsem pa preživeti, mora temu primerno vlagati vse napore v 

iskanje novih procesov, operacij in mehanizmov, ki bi k projektu ohranitve vrste kar najbolje 

pripomogli. Četudi je težko soditi, kaj zveza kar najbolje zares pomeni – kot vsaka druga, je 

namreč tudi ta razprava obsojena na mnogotere perspektive in raznovrstne interpretacije –, je 

vendarle jasno, kaj je tisto, kar tovrstni projekt sploh motivira in sproža: nesmrtnost. 

  

Skupaj z zgodnjim Sloterdijkom – ki je (tako kot mi) nastavke za svoje misli o metafiziki in 

filozofiji kot antropologiji črpal pri ključnih odpadnikih prejšnjih dveh stoletij (Schopenhauer, 

Nietzsche, Spengler, Heidegger), ob tem pa priznaval svoj dolg tako kiniški tradiciji kot veliko 

bolj sofisticiranemu Heglu – smo se spustili v nevarno igro, ki biologizem in še drzneje rečeno 

socialni darvinizem upošteva kot enakovredna tekmeca v ideološkem boju, ki ga bijejo teorije 

o človeku. Na polju in v svetu, kjer se pričakujejo velike misli odrešitve in preporoda morale, 

je težko preživeti in suvereno obstati na dveh nogah kot tisti, ki ne vidi čez biologijo. Pa vendar. 

Kaj drugega smo spoznali tekom raziskave svetih timotičnih vzgibov in erotizirane svetne 

realnosti? Kaj lahko sklenemo iz izvajanja, v katerem so se vedenjski vzorci vsakdanjega 

postajanja izkazali za gnane s preživitvenim gorivom? Kaj drugega nam, navsezadnje, govorita 

motiv nesmrtnosti in nesmrtnost kot motivacija? 

 

Zgodovina družbene misli je dala nekaj čudovitih primerov študij družbene pogodbe. Od 

Rousseauja in Locka do Milla in Huma prav vsi govorijo v prid vzpostavitvi sistema, ki je v 

svojem jedru sicer represiven, a bolj ali manj prepričljivo skrbi za dosledno izvajanje družbenih 
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konvencij. Zato niti ethos ni nekaj naravnega, ampak povsem umetelna konstrukcija, ki svoje 

koordinate nahaja znotraj kompleksa zapovedi; bodisi pravnih bodisi normativnih (deontičnih).  

 

Iz slednjega se rodita tudi demokracija in solidarnost kot dve družbeni komponenti, ki sta 

vsekakor vsega boja in naporov vredni, zato je toliko bolj potrebno razumevanje njunih osnov 

in genealogije. Zlasti iz dveh razlogov, od katerih je en tehnične, metodološke narave (razumeti 

izvor pripomore k bolj informirani in korektni razpravi), drugi pa precej bolj odločno trdi, da 

demokracija in družbena solidarnost izvirata v pragmatičnosti. To tezo smo skušali prikazati 

skozi povezovanje samoohranitvenih teženj človeka in skupnosti (ohranitev življenja, kolektiva 

in identitete) in z refleksijo osnovnih motivov družbene solidarnosti kot prerazporeditve 

premoženja, ki so se naposled izkazali za pragmatične (čeprav so ti racionalni vzgibi zmeraj 

potlačeni in skriti pod preprogo iracionalnega, pogosto tudi pod preprogo moralizma). 

Sklenemo lahko, da skupek obeh razlogov rezultira v dejstvu, da se pragmatizem zmeraj lažje 

umesti na strani racionalnega kot emocionalnega in je zato smiseln metodološki pristop. 

 

Prav slednje je namreč ključna karakteristika vseh vzgibov, s katerimi se sooča etično sliko 

sveta motreč opazovalec. Prikazali smo krvno etiko in normativna načela ethosa kot ključni 

družbeni gonili sodobnega človeka tretjega tisočletja; obenem smo predlagali shemo, po kateri 

se družbene strukture, ki se ravnajo po različnih hierarhijah vrednot, identificirajo in etično 

legitimirajo; in nenazadnje, govorili smo o motivu preživetja in samoohranitve – tako v 

ontološkem ali biološkem smislu (ohranitev telesa, vrste) kot v metafizičnem (ohranitev 

identitete). Odgovor na vprašanje duha časa, ki si ga pogosto zastavlja Sloterdijk, tako sploh ni 

daleč: to je biologija. Biologija v moralistični preobleki spolitizirane in medijsko konstruirane 

svetovnozgodovinske kvazirealnosti, ki sebi pravi resničnost, je to, kar je. In je tisto, kar 

opredeljuje metafiziko.  

 

Ponovno smo pri nesmrtnosti. Kaj drugega nam govorijo medicinska praksa, genski inženiring, 

skrb za zdravo življenje, ekološki trajnostni projekti ohranitve planeta in podobne dejavnosti 

človeka? A vsi, prav vsi smo skrbno pozabili odgovor, ki ga vsi, prav vsi zelo dobro poznamo: 

»Le izhajajoč iz dejstva, da je glavno načelo antičnega fatalizma doseglo uresničitev v svoji 

konstrukciji, se je rimska arena lahko razvila v metaforo sveta: nihče ne uide prijemu tega sveta 

živ. Vsak, ki je v njem, mora izpolniti svojo usodo do konca. Edina ugodnost, ki jo ta prostor 
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ponuja, je, da lahko z nekaj sreče in marljivosti naš propad odložimo.«481 Pozabiti odgovor (in 

pozabiti odgovoriti) je enako kot odpovedati se odgovornosti. Spomin je vendarle »selektivna 

fantazija o preteklosti.«482 

 

Propad je zaničevana beseda, katere negativni prizvok korenini v begu pred minljivostjo. V 

maniri naivnega posploševanja bi smelo lahko trdili, da so vsako dejanje, vsak postopek, vsaka 

operacija, ki jih opravi ali izvede človek, bistveno zavezani boju proti propadu ali boju za 

nesmrtnost. V vsaki dejavnosti lahko (nekolikanj demagoško) prepoznamo sledi tega 

(biološkega!) dejstva, pa če razmišljamo o tako vsakdanjih in samoumevnih rečeh, kot je 

upoštevanje predpisov, ki urejajo prometno varnost, ali o izkoreninjanju nalezljivih, 

epidemičnih bolezni, ki jih povzročajo denimo virusi HIV, gripa in ebola.  

 

Skratka, varnost. To je beseda, ki vse bolj odmeva tudi iz zvočnikov, po katerih nas mediji 

obveščajo o pretečih nevarnostih na eni strani ter ukrepih za zajezitev teh nevarnosti na drugi 

strani. Razlogov za te nevarnosti je več, medtem ko se odgovor izrisuje v konceptu splošne 

imunologije, katere oris in mehaniko je v nekaj svojih delih precej podrobno – četudi s 

precejšnjim poetičnim pridihom – predstavil Sloterdijk. Vse, kar človek tvori – ves tako 

imenovani sistem –, lahko opišemo s povsem preprosto konstrukcijo, katere epistemološki 

temelj zagotavlja sferologija. Tukaj gre za to, da se mikrosfere in makrosfere tekom medsebojne 

izmenjave informacij ter potencialov oblikujejo v zaključene imunološke sisteme, ki v svoji 

notranjščini varujejo to, iz česar so sestavljeni. Če imunološke sfere razumemo kot strukture, 

je jasno, da so njeni gradniki posamezni subjekti, ki sestavljajo strukturni kompleks. Ta pa svoj 

obstoj potrjuje s povratnim zagotavljanjem imunoloških varnostnih sistemov oziroma 

varovalnih mehurčkov, ki so glede na namembnost oziroma področje delovanja razdeljeni v tri 

sklope: biološki, socialni in psihološki imunski sistem. 

 

Vsaka dejavnost tako poteka znotraj imunološkega sistema, splošna imunologija, katere 

bistveni motiv je nesmrtnost, pa je osrednji metafizični konstrukt. Veljavnost tega se potrjuje 

na vsakem koraku posvetne prisotnosti. Določene prakse – dejali smo jim revolucionarne ali 

reakcionarne –, ki po svojem zunanjem videzu izgledajo kot timotično gnani projekti, katerih 

motivi so čista manifestacija pozitivne in moralne zavesti, se po analizi vendarle izkažejo za 

čiste resentimentalne operacije, katerih motivi so skladni z biološko težnjo socialno-

                                                 
481 Sloterdijk, 2014, str. 307. 
482 Kojović, Pedja. 2007. Neutrino. Sarajevo: Zora, str. 5. 
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darvinistične nuje po ohranitvi. Še zlasti je v tem pogledu ključna ohranitev identitete, ki na 

perifernih kulturnih bojiščih velja precej več, kot veljata življenje in telo. Čeprav govorimo o 

identiteti kot metafizični komponenti – brez pretvarjanja, da ne gre za golo metaforično sliko 

tega, kar bi radi, da je, pa ni – in obenem telesu odvzemamo kakršnokoli vrednost, iz teh 

vzgibov vendarle vejejo surove sledi erotiziranega uma, ki svojo potrditev in še zlasti 

legitimacijo paradoksalno išče v političnem.  

 

Postmetafizični ethos ekonomiziranega globalizma bi enostavno lahko prenaslovili v Ethos 

sodobnosti med biologijo in politiko. Prav za to gre. Za permanenten boj med tem, kar smo in 

tem, kar bi želeli biti. Med naravnim in družbenim. Med primordialnim (primitivnim) in 

umetelnim (moralnim). Tako kot na vsakem človekovem koraku (kot tudi vsakem koraku 

človeštva) lahko opazujemo sledi temeljnega preživitvenega gona, lahko v prav teh korakih 

zasledujemo tudi ta temeljni boj med biološkim in političnim. Etika je navsezadnje prav to: 

pozaba naravnega, morala pa izvedbena faza tega projekta, ki se kaže kot družbena laž. A kot 

je običajno za vse projekte, katerih izvrševalec je človek, tudi tukaj izvedba šepa, pa čeravno je 

prav človek tisti, ki si naposled vendarle želi biti-v-miru. 

 

Razlogov je mnogo, med očitnejšimi in tistimi, ki sliko opisujejo iz generalizirane, holistične 

perspektive, je prav ethos človeštva. Prikazali smo, da je ta eden, globalen, skupen vsemu, kar 

je, saj se je tretji val globalizacije, ki obrežja človeštva poplavlja na valovih kapitalističnega 

globalizma in svetovnotržne metafizike, izkazal za totalnega in celokupnost svetovne 

zgodovine absorbirajočega. Obenem pa to ostaja ethos, ki v sebi nahaja izjemno diferencirane 

in raznovrstne etične sisteme. Ti okrog sebe postavljajo visoke zidove, katerih historična 

življenjskosvetna manifestacija so obzidja antičnih mest in jih skupaj Spenglerjem Sloterdijk 

prepoznava kot to, kar je kultura. Prav mesto je tista struktura, ki arhitekturno najbolje pritiče 

strukturi kot kompleksu intesubjektivnosti in vzajemnosti. Vsaka od teh struktur ima svoje 

jedro, ki je bistveno metafizične narave, sestoji pa iz identitetnih obrazcev; bodisi psiholoških, 

historičnih ali socialnih. Zlasti za slednje velja, da so odvisni od vsakokratnega potrjevanja 

skozi interakcijo z zunanjostjo, skratka s sistemi ali strukturami, ki so zunaj, za zidovi. Prav 

takšen je mehanizem delovanja globalizacijskih tokov, ki po telekomunikacijskih kanalih 

informirajo o tujem, drugačnem in zunanjem.  
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Globalizacija in postmetafizično prevrednotenje oziroma razčaranje sta oblikovala skupno, 

globalno sfero, ki jo Sloterdijk imenuje kapitalistična notranjščina ali velika kristalna palača.483 

Obenem pa je prav ta globalizacija ohranila temeljno komponento identitetnih struktur, torej 

razliko, ki je v hiperinformiranem svetu le še bolj poudarjena in krepi svojo moč. Svojo moč pa 

krepi z vse višjimi metafizičnimi (kognitivnimi in psihosocialnimi) zidovi, katerih historični 

prototip Sloterdijk prepoznava v že omenjenih obzidjih antičnih mest.  

 

Mesto s svojim (kamnitim ali metafizičnim) obzidjem je torej to, kar Sloterdijk razume s 

konceptom sfer, funkcija obzidja pa tisto, kar opisuje teorija splošne imunologije. Središče te 

je izogibanje bolečini, v ultimativnem smislu pa izmikanje smrti. Za tovrsten način biti je 

značilna etika brezdostojanskosti oziroma etika ničelnega dostojanstva. Kot smo prikazali, je 

(človekovo) dostojanstvo prazen pojem, je gola beseda, ki zunaj moralistične pridige in 

populistične politike ne pomeni prav nič. Na mestu, kjer bi naj stalo dostojanstvo, je trdno 

usidrana biologija. Čeprav se zdi, da slednja trditev v sebi nosi izjemno mero cinizma, je 

vendarle treba priznati – ob predpostavki, da je cinizem enako kot naivni realizem –, da je 

cinična že trditev sama na sebi, ki jo propagira Organizacija združenih narodov, da se (vsak) 

človek rodi z dostojanstvom. Slednje namreč predpostavlja, da se vsak človek rodi z v sebi in 

po sebi inherentno (intrinzično) vrednostjo, na podlagi katere ga morajo ostali obravnavati 

etično. – Bi ga sploh lahko kako drugače? Še zlasti se zastavlja to vprašanje ob temeljnem 

spoznanju, da je šele človek »dal stvarem vrednosti, da bi se ohranil – šele on je stvarem ustvaril 

smisel, človeški smisel! … Šele z vrednotenjem nastane vrednost.«484 

 

Poskusili smo namreč prikazati pestrost etičnih dispozicij, katerih skupni motiv je ohranjanje 

samih sebe; z vztrajnim sledenjem etičnim načelom struktura, ki je ponotranjila tak sistem 

vrednot, ta sistem ohranja, s čimer ohranja tudi samo sebe. Gre za samoohranitveni princip, ki 

notranje načeloma ni konflikten in ne pozna zla; ob čemer bi z rahlim zadržkom lahko trdili 

tudi, da ne pozna niti dobrega. Dobro in zlo se namreč rodita iz konfliktne situacije, v kateri se 

znajdeta dve strukturi, za kateri veljata različni hierarhiji vrednot etičnega sistema. Zato je 

jasno, da je vsaka obravnava, vsakršno dejanje etično. Kakorkoli postopamo, postopamo tako 

in zato, ker je skladno z našim ponotranjenim (vgraviranim še pred zunajmaterničnim 

pričetkom) vrednostnim oziroma etičnim sistemom; ko ga ne upoštevamo, gre za znižano 

integriteto in ne za neetičnost. Slednje sploh nima pogojev možnosti svoje uresničitve, s tem pa 

                                                 
483 Zlasti v Sloterdijk, 2013a. 
484 Nietzsche, 1984, str. 68. 
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sama beseda etično (skorajda) izgubi svoj namen; vsaj kar se filozofske razprave tiče. 

Žurnalizem in politika jo naravnost obožujeta. 

 

Kakšno je torej razmerje etike in metafizike do ethosa? Kar se izkaže za še posebej očitno, je 

tesen preplet etike in metafizike, če motrimo ethos, katerega glavna komponenta je 

ekonomizirani globalizem. V kolikor lahko govorimo o multiplih etičnih sistemih, vendarle 

lahko te sisteme v grobem generaliziramo. Ta generalizacija, ki nagovarja sam duh časa, se 

manifestira skozi ethos. Kot smo skušali obraniti, je ekonomizacija – če jo beremo skozi 

racionalizacijo, kalkulacijo, izravnane bilance ipd. – osrednja vrlina sodobnosti. Je to, čemur bi 

lahko dejali leitmotiv vsega, kar je. Vse, kar obstaja po biti, skratka vsaka tubitna entiteta, stremi 

k ekonomizaciji svojega postajanja; skratka, višje, hitreje, močneje. A to je geslo tudi koncepta, 

ki smo se mu natančneje posvetili: globalizacija kot kompresija prostora in časa se trudi vse 

relacije oziroma vse količine, ki jih lahko izrazimo z relacijskimi pojmi, zmanjšati na nič. 

Globalizacija želi eliminirati vsakršno razdaljo, bodisi prostorsko bodisi časovno. In kako 

drugače to doseči, kot v operativnem modusu višje, hitreje, močneje? 

 

Globalizacija ni neka nova zlovešča pojava, ki bi izvajala neslutene preobrate in povzročala 

socialne, ekonomske ter naravne katastrofe. Je naravni proces, ki se evolutivno premešča ali 

razrašča tudi v polje družbenega. Če so prvo (politično, predvsem pa metafizično) globalizacijo 

prepoznali, bolje rečeno ustvarili Grki, če so drugo z morskimi ekspedicijami in odkrivanjem 

Novega sveta sprožile mediteranske družbe, je tretjo po svetu ponesla prav izpostavljena 

racionalizacija, ki je v svojem jedru ekonomizacija, kot takšna – svet prilaščajoča skozi 

kapitalistične klešče povpraševanja in ponudbe na globalnem trgu – pa je totalna in absolutna. 

Kot lahko univerzalistične težnje politične (ali pogojno religiozne) strukture opišemo z 

imperializmom, smo globalizacijo, za katero veljajo postulati svetovnotržne metafizike, opisali 

s pojmom globalizem.  

 

S tem lahko ponovimo ključno tezo doktorskega dela, da se je oblikoval enoten, globalen 

oziroma svetovnozgodovinski ethos sodobnosti, ki je v prvi vrsti postmetafizične narave. 

Oblikujeta in obvladujeta ga ekonomija odnosov ter globalizacija kot kompresija prostora in 

časa. Ethos sodobnosti zato ustvarja in pogojuje etiko partikularnosti, ki je bistveno 

determinirana s svetovnotržno metafiziko oziroma ekonomiziranim globalizmom, saj se je 

kapitalska globalizacija izkazala za edino totalno in ves svet obsegajočo.  
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Postmetafizični ethos še ne pomeni konca metafizike. Izpostavlja le dejstvo, da so na delu neke 

druge kategorije, ki so klasični ali standardni metafiziki tuje. Tekom besedila smo z operacijami 

zamenjave pojmov prikazali, da je kategorijo boga kot garanta biti in prvega gibala (velikega 

arhitekta, inženirja, nevidnega gibala …) zamenjala nevidna roka kapitala, ki v gibanju ponudbe 

in povpraševanja zagotavlja harmonijo, ob tem pa premika vse, prav vse, kar je. A kapital 

oziroma kapitalizem tukaj ne pomeni nečesa zunanjega, vsiljenega, nečesa, kar bi bilo nad 

človekom. Prav človek je ta, ki premika, človek sam je tisti, ki je stvar vzel v svoje roke, ko se 

je kot eno-s-svojim-avtomobilom pričel premikati sam. To je ključen moment postmetafizike, 

ki se še jasneje kaže v medicinski praksi, biotehnologiji in genskem inženiringu.  

 

Skratka, svetovna zgodovina je prešla od boga-stvarnika k človeku-stvarniku, s tem pa se je 

odpovedala fiksirani resnici. Osnovna motivacija te prilastitve svete pravice do upravljanja z 

bitjo je seveda ohranitev same biti bivajočega. Nesmrtnost. Preživitveni gon. Ohranitev vrste 

(ultimativna ekologija!). – S čim smo torej ostali? Z biologijo. Vse politično, vse, kar bi naj 

napajala sla po resnici in pravičnosti, ki jo lahko imenujemo tudi timos, vse to je prazna 

konstrukcija, vse to je le ideološki konstrukt popularne in populistične politike, širi pa se s 

posredovanjem žurnalizma. 

 

Uvodno vprašanje, s katerim smo se vprašali po mestu filozofije v svetni stvarnosti, se je ob 

izteku te eksplikacije izkazalo za brezupno. Postavljeno je bilo zato, da bi legitimiralo razpravo, 

ki je sledila v nadaljevanju, a je sprožilo nekaj, česar je filozofija sama sicer že vajena, pa kljub 

temu zmeraj znova upa, da bo tokrat vendarle drugače. – S čim smo potemtakem zares ostali? 

Z vednostjo majavih temeljev in nič kaj optimistično ali obetavno prerokbo, ki pravi, da je pred 

nami lahko le to, iz česar smo sami izšli; skratka, pričakujemo lahko le to, kar smo podedovali 

sami. Po eni strani vse, a je to vse prav toliko tudi nič.  

 

»Dogme se menjavajo in naše vedenje je varljivo, a narava se ne moti: njen tok je zanesljiv in 

ga ne skriva. Vse je v celoti v njej in ona je v celoti v vsem.«485  

 

Niti sonce niti smrt. »Pred nami ostane le še nič …«486  

                                                 
485 Schopenhauer, 2008, str. 299-300. 
486 Prav tam, str. 430. 
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