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Uganka čustev v kapitalizmu je v popularni kulturi mor-
da najbolje ujeta v zgornjem citatu iz filma Volk iz Wall Stre-
eta (2013) – gre za nenavadno situacijo, v kateri nam izjava 
“To je posel! Svoja čustva pustite pred vrati!” intuitivno deluje 
kot prepričljiva, saj je kapitalistično poslovanje, vsaj po eni stra-
ni, izjemno hladnokrvna in brezčutna dejavnost. A obraz in drža 
Leonarda DiCapria sta hkrati vse prej kot brezčutna in hladno-
krvna, ne deluje ravno kot samuraj: priprte oči, smug nasmešek, 
igrivo dvignjena roka, zamaknjen obraz … Filmski junak izgle-
da, kot da bi bil na partiju in vsekakor ne kot nekdo, ki je čustva 
pustil zunaj. 

Glede na svoje delovno mesto bi jih tudi težko pustil zunaj, 
saj je, po drugi strani, osnovna značilnost finančnega sektorja 
ravno dinamika napihovanja balonov, irrational exuberance, 
intenzivne vznesenosti in hajpa, ki jim sledijo poki, krize, de-
presije in valovi samomorov. Sistemska dinamika finančnega 
sektorja se ujema z individualno psihično ekonomijo tistih, 
ki so vanj vpleteni, in nobena od njiju ni brezču(s)t(ve)na (de-
presija je npr. vedno hkrati psihični in ekonomski problem). 

Kapital, vojna 
in ljubezen

Primož Krašovec
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Prva asociacija na animal spirits,  podivjane strasti kapitalizma, 
je vedno ravno finančni sektor. A animal spirits hkrati ne izčrpa-
jo celote protislovne čustvene dinamike kapitalizma – ta je tako 
hladen in brezčuten kot tudi divji, nepredvidljiv in poln iracio-
nalnih strasti.

Uganka čustev v kapitalizmu protislovja ne predstavlja 
le na ravni intuitivnega razumevanja kapitalizma kot združitve 
dveh nasprotij, divjih strasti in hladne brezčutnosti, temveč tudi 
etičnega in političnega odnosa do obeh, kar je tema, prisotna 
v tako klasičnih kot aktualnih teorijah kapitalizma (ne glede 
na to, ali so te do kapitalizma kritične ali mu naklonjene): prvot-
no nihanje med kapitalizmom kot utelešenjem bodisi neukrotlji-
vih strasti bodisi hladnih interesov se še nadalje razdeli v izpe-
ljan par nasprotij – do obeh polov se lahko opredelimo bodisi 
pozitivno bodisi negativno. Z nekaj poenostavljanja lahko glede 
na odnos do strasti in/ali interesov večino teorij kapitalizma 
razvrstimo v enostavno štiridelno shemo (na levi strani so ka-
pitalizmu naklonjene, na desni do kapitalizma kritične teorije; 
zgoraj je odnos do strasti in spodaj odnos do interesov):

Strasti +
libertarne in tehnoutopične teorije kapitalizma: kapitalizem 

sproža in spodbuja kreativne strasti, konkurenčni boj odklene 
najproduktivnejše potenciale človeštva Strasti - 

sodobne levičarske kritike kapitalizma: kapitalizem je pre-
več dereguliran, podivjan, neprevidljiv, strasti še posebej fi-
nančnega sektorja so uničujoče za človeštvo

Interesi +
klasična politična ekonomija: kapitalizem miri nevarne 

in arbitrarne politične strasti ancien regime ter jih podreja mir-
nim in civilnim ekonomskih računom Interesi -

frankfurtska šola, situacionizem: kapitalizem je ubijajoče 
dolgočasen in banalen ter onemogoča človeško spontanost

Kapitalizem ni le hkrati podivjan in brezčuten, temveč 
so tudi strasti (pol podivjanosti) hkrati kreativne in uničujoče 
ter interesi (pol brezčutnosti) hkrati pomirjujoči/racionalni 
in dolgočasni/zadušljivi. Uganka čustev v kapitalizmu ni toliko 



Šum #11

1269

vprašanje, kako se do česar koli naštetega opredeliti, temveč 
kako vse našteto deluje hkrati, tj. vprašanje čustvene dinamike 
kapitalizma na tako makro, ekonomski kot mikro, invididual-
ni ravni.

Proces civiliziranja in moderna individualnost

A čustvena dinamika kapitalizma ni odvisna le od kapi-
talizma samega, temveč v določenem zgodovinskem trenutku 
modificira predobstoječ zgodovinski proces formiranja značilno 
moderne psihične ekonomije, ki ga Elias imenuje proces civi-
liziranja.  V tem procesu se ne izoblikuje le način čustvovanja, 
ki prevladuje v današnjem vsakdanjem življenju, temveč tudi 
(in kot podlaga tega načina čustvovanja) sama značilno moder-
na izkušnja ter občutek individualnosti kot nečesa avtonomne-
ga, izoliranega od preostanka družbe in sveta.  

Zgodovina te predstave je hkrati zgodovina procesa civilizi-
ranja, čigar učinek je tudi podoba posameznika kot sklenjene, 
izolirane, samozadostne enote s sebi lastno psihološko notra-
njostjo. Značilno moderna izkušnja individualnosti je izkušnja 
sebe kot danega stanja, monade, katere del je intimna notra-
njost, iz katere črpamo občutek osebne identitete (moji spomi-
ni, moji občutki, moji načrti, moje ideje, moje sanje so tisto, 
kar me definira kot mene), ki je hkrati občutek ostre ločenosti 
od preostanka sveta. A avtonomni posameznik ni ahistorična 
danost ali večno stanje, temveč rezultat določenih zgodovinskih 
procesov, ki pa, ravno zato, ker rezultirajo v izkušnji posamezni-
ka kot danosti/stanja, skrivajo svojo tako historičnost kot pro-
cesualnost. Avtonomni posameznik je rezultat individualizacije, 
ki skrije samo sebe. Moderni posameznik deluje in sebe razume 
kot svet zase in če je svet zase posameznik, je lahko in mora biti 
neodvisen svet zase tudi družbena struktura.

Eliasova teorija procesa civiliziranja je hkrati teorija zgodo-
vinske formacije zidu med notranjim in zunanjim. Izkušnja av-
tonomnega posameznika s psihološko notranjostjo je nedvomno 
pristna in Eliasu ne gre za njeno spodbijanje, temveč za raziska-
vo njenega nastanka in racionalnosti.  Proces civiliziranja po-
meni nadzor nad samimi sabo in s tem distanco do samih sebe, 
možnost samoobvladovanja, kar je pogoj opazovanja in razume-



Šum #11

1270

vanja vesolja neodvisno od nas. Z razvojem moderne astronomije 
se začne antropocentrični občutek, da smo središče vesolja, umi-
kati občutku moderne odtujenosti, ločenosti od sveta, izkušnji 
sebe kot monade. 

Spoznanje, da je vesolje indiferentno do človeka, ima, 
ko postane splošno sprejeto, povratne učinke tudi na posame-
znike; ne le nebesna telesa, tudi drugi posamezniki in družba 
začnejo delovati kot radikalno tuje, od posameznika ločene 
entitete. Teoretski in vsakdanji problem, ki pri tem nastane, 
je postvaritev distance med subjektom in objektom – distanca, 
ki izhaja iz samoobvladovanja, krotitve strasti (proces civilizira-
nja), v vsakdanji izkušnji in večini obstoječih socioloških teorij 
ni razumljena zgodovinsko/procesno, temveč kot samoumev-
na danost.

Distanca, ki jo do svojega objekta v dejanju spoznavajoče-
ga mišljenja vzpostavlja misleči subjekt, in brzdanje afektov, 
ki ga ta distanca zahteva […] ne nastopata kot taka, kot dejanje 
distanciranja, ampak kot dejansko obstoječa distanca, kot večno 
stanje odmaknjenosti miselnega aparata […], ki je navidezno 
zaprt v človekovi 'notranjosti', od objektov 'zunaj', od katerih 
je ločen z nevidnim zidom. […] Dejanje duhovne vzpostavitve od-
mika od predmeta mišljenja, ki ga vključuje vsaka čustveno bolj 
kontrolirana refleksija […] - ki ga dejanje distance šele omogoča 
-, si samoizkušnja […] zamišlja kot dejansko razdaljo med misle-
čim subjektom in objekti njegovega mišljenja. 

Distanca med subjektom in objektom, posameznikom in sve-
tom, je proces, ne stanje – proces, ki zahteva čustveni samonad-
zor, saj je objektivno, k predmetu usmerjeno mišljenje veliko 
manj emocionalno zadovoljujoče od narcisističnega, nase usmer-
jenega mišljenja. Zid med objektivno zunanjostjo in subjektivno 
notranjostjo je proces distanciranja, izkušen kot stanje. 

[...] brzdanje afektov, značilno za […] civilizacijski premik, 
in okrepljene samoprisile, ki neizprosneje kot kdaj prej onemo-
gočajo vsem spontanejšim vzgibom neposredno motorično spro-
ščanje brez posredovanja nadzorovalnih mehanizmov, so ravno 
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tisto, kar doživljamo kot lupino, ki kot nevidni zid ločuje 'notra-
nji svet' individua od 'zunanjega sveta' ali, povedano drugače, 
spoznavni subjekt od objektov, 'ego' od 'drugih' ali 'individuum' 
od 'družbe', pri čemer so zadrževani nagonski in afektni vzgibi, 
ki jim je onemogočen neposredni dostop do motoričnih meha-
nizmov, obdani z lupino. V samoizkušnji nastopajo kot za druge 
skriti in pogosto tudi resnični jaz, kot samo jedro individual-
nosti. 

Afekti kot razmerja med telesom organizma in okoljem 
so v civiliziranih družbah blokirani, afektna razmerja (tako 
negativna, sovražna kot pozitivna, ljubezenska) niso več ne-
posredna, temveč posredovana z lupino samonadzorovanja 
in samoprisil. Izkušnja te lupine oziroma občutek, ko  afektno 
razmerje zadane ob lupino in se odbije nazaj, je izkušnja osebne 
psihološke notranjosti. Ta izkušnja, ki predstavlja jedro moder-
ne individualnosti, ima svojo zgodovino, ki je hkrati zgodovina 
procesa civiliziranja, a rezultat te zgodovine – izkušnja pristne, 
intimne psihološke notranjosti in hkrati distance do drugih 
in sveta – skrije lastno procesualnost in zgodovinskost ter deluje 
kot dano, večno stanje. 

Ločitev med čustvi in razumom

Poleg ločitve med posameznikom in družbo kot učinkom 
procesa civliziranja nastane še ena ločitev, pomembna za razu-
mevanje kasnejše čustvene dinamike kapitalizma - ločitev med 
razumom in čustvi. V zvezi s tem Elias ločuje med dvema med-
sebojno povezanima procesoma, ki sta del procesa civiliziranja 
in ki ju imenuje psihologizacija in racionalizacija obnašanja. 

Psihologizacija. Politična zgodovina Evrope 17. stoletja 
je zgodovina razorožitve aristokracije in nastanka centralizira-
nih 'absolutnih' monarhij. Za razliko od srednjeveških kraljes-
tev, kjer je bil kralj le prvi med aristokrati in so ti imel neposre-
den nadzor nad svojimi ozemlji, svoje lokalne vojske in možnost 
napovedovati in izvajati lokalne vojne, se politična oblast 
v drugi polovici 17. stoletja centralizira in skoncentrira okrog 
kraljevega dvora v glavnem mestu in prej precej nasilno vsakda-
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nje življenje bojevniške aristokracije zamenja dvorsko življenje 
spletk in intrig. To pomeni tudi razvoj posebnih, dvorskih, olika-
nih, civilnih oblik vedenja, v katerih prevladujeta premišljenost 
in preračunljivost, ki temeljita na zmožnosti samoobvladovanja 
in krotenja nasilnih, agresivnih afektov. 

V dvornem življenju se različne aristokratske klike ne spopa-
dajo več neposredno, na bojnem polju – dinamika bojev za vpliv 
na dvoru postane nizkointenzivna neskončna vojna besed, 
namigov, skrivnosti, laži in prevar, kar pomeni razvoj povsem 
nove čustvene in psihološke dinamike vsakdanjega življenja 
aristokracije, ki jo Elias imenuje psihologizacija vedenja in mi-
krosocialnih odnosov. Podoba, ki jo imajo posamezni aristokrati 
o svojih tekmecih ni več neposredno afektiran odziv, temveč 
premišljeno ugibanje o motivih, načrtih in značaju drugega. 
V primerjavi s tem medosebni odnosi v srednjem veku niso bili 
posebej psihologizirani – ko so se napetosti med aristokrati re-
ševale v neposrednih spopadih in s hitrimi, impulzivnimi čustve-
nimi reakcijami, spraševanje o duševnem stanju drugih ni imelo 
zelo pomembne vloge. V nasprotju s tem se na 'absolutističnih' 
dvorih razvije umetnost hladnega, distanciranjega opazovanja 
vedenja drugih ter zmožnost razumevanja subtilne in komple-
ksne mreže bojev za vpliv in naklonjenost kralja ter premišlje-
nega interveniranja vanje. 

Racionalizacija. Racionalizacija pomeni spremembe vedenja 
v smeri vse večje racionalnosti, a ne gre za to, da bi posamezni-
ki v sebi nenadoma odkrili razum, ali za zgodovini zunanjo 
silo racionalnosti, ki bi nenadoma vdrla v družbeno življenje 
in ga začela spreminjati, temveč za učinek širših sprememb 
družbene strukture in družbenih razmerij samih. Racionalizaci-
ja družbenih razmerij, načina razmišljanja in vedenja pomeni, 
da se v družbeni psihični ekonomiji nagoni vse močneje ločujejo 
od razuma/jaza. Racionalno obnašanje temelji na tej distanci/
ločevanju in pomeni zmožnost obvladovanja čustev ter treznih 
in preudarnih dejanj, ki se kasneje, v 19. stoletju, z 'absolutnih' 
dvorov preko klasične meščanske kulture razširi po celotnih 
evropskih družbah. 

Racionalizacija obnašanja ni ideologija, ki bi jo katera 
izmed vladajočih družbenih skupin vsilila preostalim, temveč 
mikrosocialna razsežnost velikih zgodovinskih sprememb celot-
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ne strukture evropskih družb v 17. in 18. stoletju. Proces raci-
onalizacije je hkrati družbeni in psihični pojav, ni 'nadzidava' 
nečesa drugega in ne toliko sprememba miselnih vsebin/idej kot 
samih družbenih razmerij, drž, dispozicij in habitusa. Skratka, 
ne gre za to, da bi določena 'vladajoča ideologija' zamenjala 
predhodno, temveč za spremembo družbene psihične ekonomije 
v celoti, in striktna delitev na razum/ideje na eni ter čustva/
strasti na drugi strani je zgodovinski rezultat tega procesa.  

Šele proces racionalizacije družbeni (raz)um ali družbe-
ne ideje osamosvoji do mere, ko lahko postanejo samostojen 
predmet raziskovanja (denimo pri klasičnih teorijah ideologije) 
in predstavlja zgodovinski pogoj za danes značilno sociološko 
fiksacijo na ideologije/diskurze/reprezentacije. Če upoštevamo 
proces racionalizacije, lahko razumemo, kako in zakaj so afekti 
(z izjemo 'afektivnega obrata' v zadnjih nekaj letih) odrinjeni 
v ozadje družboslovnih teorij, ki večinoma še vedno ostajajo raz-
ličice nerodnega modela razumevanja družbe kot kombinacije 
'materialne baze' in 'ideološke nadzidave', v katerem se sprašu-
jemo o tem, kako materialna razmerja določajo ideje in obratno, 
a razsežnost afektov popolnoma izgine. Sam zgodovinski pro-
ces naraščajoče distance med čustvi in razumom ne pomeni le, 
da lahko v vsakdanjem življenju svoje duševne procese občutimo 
kot racionalne in interesno motivirane, temveč tudi, da vsebi-
ne razuma (interesi in ideje) nastopajo kot legitimni predmeti 
socioloških teorij, medtem ko se afekti naturalizirajo (kot da gre 
za ahistorično, naravno in kot takšno irelevantno podstat razu-
ma). Zavest, tako družbena kot individualna, deluje kot osamo-
svojena od afektov in racionalnost mišljenja in obnašanja kot 
nasprotje čustvenosti. Šele ko se afekti umaknejo v temo psevdo-
naravnosti, lahko kombinacija baze in nadzidave začne nastopa-
ti kot družba. 

Razum kot tisto, kar se v družbeni psihični ekonomiji odda-
ljuje od čustev, se sprva razvije v omikani, civilizirani, dvorski 
kulturi. Ne gre za nekaj, kar bi bilo večno prisotno v ljudeh, 
niti ne za nekaj, kar bi odkrili razsvetljenski filozofi in nato 
ideološko posredovali preostanku družbe, niti za vsebino misli, 
temveč za postopen, dolgotrajen in kompleksen proces spre-
membe samega načina mišljenja, ki je hkrati proces ločevanja, 
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vzpostavljanja vedno večje distance med različnimi psihičnimi 
funkcijami (kjer funkcije, ki jih imenujemo razumske, začnejo 
delovati kot sredstvo nadzora in krotenja funkcij, ki jih imenu-
jemo čustva ali strasti), ki je del splošnih družbenih sprememb, 
povezanih z razorožitvijo aristokracije in vzpostavitvijo dvorske 
kulture. V sledečih stoletjih se v družbeni psihični ekonomiji 
kot celoti razsežnost razuma na eni in čustev na drugi strani 
ločita do stopnje, ko, sicer iluzorna, predstava, da lahko nekaj 
podobnega kolektivnemu umu ali ideologiji samostojno vodi 
družbo ali da so čustva nekaj nižjega in manj pomembnega 
od razuma, sploh postane mogoča. 

Sam proces civiliziranja poteka tako, da ideje in razum 
s tem, ko se oddaljujejo od afektov in delujejo kot sredstvo 
njihovega uravnavanja, dobijo navidezno samostojnost, medtem 
ko afekti delujejo kot nekaj naravnega oziroma preddružbenega, 
kot goni in instinkti, ki niso predmet družbenih teorij. To pred-
stavlja zgodovinski pogoj ne le klasične sociološke sheme druž-
be kot sestavljene iz materialne baze in ideološke nadzidave, 
temveč tudi še bolj splošne sheme delitve na naravo in kulturo 
(nature vs nurture), kjer so telesa in afekti prepuščeni naravi, 
medtem ko kulturi ostanejo diskurzi, reprezentacije in ideo-
logije. Aktualnost Eliasove teorije je ravno v tem, da pokaže, 
da imajo afekti zgodovino oziroma da niso ahistorični naravni 
(v pomenu dani, večni in nespremenljivi) goni in instinkti, ki jih 
kultura preseže (kot v klasični Freudovi shemi),  temveč imajo 
svojo kulturno in socialno zgodovino, le da proces distancira-
nja razuma od čustev – podobno oziroma na enak način kot 
v primeru procesa distanciranja posameznika od preostanka 
sveta – skrije lastno procesnost in zgodovinskost ter deluje kot 
realna distanca. Ta, socialna in kulturna, zgodovina afektov 
pa se s kapitalizmom dodatno spremeni in zaplete. 

Dekodiranje in rekodiranje družbenih tokov v kapitalizmu

Zgodovina kapitalizma je, med drugim, tudi zgodovina 
dekodiranja in rekodiranja družbenih tokov, kjer je družbeni 
tok vsaka družbena investicija želje in kjer proces sam delu-
je kot objekt želje (oziroma želja ni prisvajanje objekta zaradi 
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'manka'). Ti družbeni tokovi so lahko seksualni, produkcijski, 
kreativni ali uničevalni (denimo vojne). Kodiranje je simbolna 
organizacija družbenih tokov (s pisavo, simboli, pravili, zako-
ni …), ki jim določa smer in jih omejuje. Primer so kompleksni 
sorodstveni sistemi plemenskih družb ali kodiranje družbenih 
hierarhij v antičnih: tetoviranje sužnjev in bojevnikov, poslikave 
in oprema poglavarjev, striktno določeni kodi oblačenja in na-
kita, ki določajo kastne hierarhije … Dekodiranje je, po drugi 
strani, proces, v katerem družbeni tokovi pobegnejo kodiranju, 
se iztrgajo vpetosti v tradicionalne klasifikacije in pravila. 

V tej perspektivi kapitalizem pomeni dekodiranje družbenih 
tokov, povezanih s produkcijo, trgovino in denarjem. Kapitali-
stični trg je posebna oblika dekodiranja potrošnje: izdelki niso 
izdelani po naročilu, kdo bo uporabljal kaj, ni dano vnaprej, 
kdor koli (ki ima dovolj denarja) lahko kupi kar koli. Kapita-
listična produkcija je usmerjena v trg, za razliko od predkapi-
talistične, ki je politično uravnavana in (poleg osnovnega pre-
živetja) usmerjena v vojne ter luksuzno potrošnjo aristokracije 
po naročilu. Za razliko od cehovske produkcije v kapitalistično 
produkcijo lahko vstopi kdor koli s trga delovne sile (v kapi-
talističnih družbah ni vnaprej določeno, katera kasta se lah-
ko ukvarja s čim in na kakšen način). In kapitalistične banke 
posojajo komur koli (oziroma je, če kdo dobi prioriteto zaradi 
političnih povezav, to vsaj škandal), kar pomeni dekodiranje 
denarnih tokov. Skratka, za kapitalizem sta značilni dekodirana 
družbena produkcija in potrošnja (kdo izdeluje kaj in kako ter 
kdo bo prejemnik izdelkov in zakaj, ni vnaprej dano) ter dekodi-
rani tokovi denarja, ki ju omogočajo in spodbujajo.

O kapitalizmu lahko govorimo, ko se srečajo dekodirana 
družbena produkcija, ki se osamosvoji od predhodnih politič-
nih in kulturnih določitev ter postane samonanašalna (tj. nima 
smotra izven sebe, neskončno in neomejeno produciranje pre-
sežne vrednosti, ki se investira nazaj v produkcijo); deteritori-
alizirana, mobilna delovna sila ('dvojno svobodni' bivši kmetje, 
v procesu prvotne akumulacije iztrgani iz tradicionalnih sim-
bolnih družbenih kodiranj); kapitalistični trg kot sistem aloka-
cije virov in blag, ki postane avtomatiziran in samouravnalen; 
ter denarni tokovi, usmerjeni v trg in produkcijo, ne v 'načr-
tno' financiranje. To srečanje je hkrati srečanje večih procesov 
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kapitalističnega dekodiranja, ki mu, kasneje, sledi specifično 
kapitalistična oblika rekodiranja (oziroma tega, kar običajno 
imenujemo državna regulacija): carinski ukrepi rekodirajo to-
kove blag, bančna regulacija rekodira tokove denarja, delovna 
in socialna zakonodaja rekodirata trg delovne sile in produkcij-
ska razmerja itn. 

A kapitalistično rekodiranje, kar je ključna razlika v primer-
javi s predhodnimi, predkapitalističnimi oblikami družbenega 
kodiranja, ekonomske družbene tokove le omejuje, ne pa tudi 
vnaprej določa (v tem pomenu lahko govorimo o kapitalističnem 
prostem podjetništvu, trgu in konkurenci ne glede na intenziv-
nost ali učinkovitost državne regulacije). Če so imeli družbeni 
tokovi prej vnaprej določene 'struge', imajo v kapitalizmu samo 
omejitve, ki so lahko pasivne (če to, kar počneš, ni tržno us-
pešno, nimaš denarja in imaš zato težave) ali pravno-politične 
(denimo omejitev delovnega časa na 8 ur na dan brez določanja, 
kaj in kako se v tem času dela).

Z dekodiranjem in rekodiranjem ekonomskih družbenih to-
kov se spremeni tudi družbeni ustroj želje. V predkapitalističnih 
družbah so tokove družbenih investicij želje vnaprej določale 
'struge' simbolnih klasifikacijskih shem - npr. določanje mož-
nosti poroke znotraj sorodstvenih sistemov plemenskih družb 
ali strateške, vojno-politične poroke srednjeveške aristokracije, 
kjer ljubezenska energija ni 'prosta' v današnjem pomenu, tem-
več so potencialne možnosti njenega investiranja vnaprej začr-
tane. Na podoben način so bili kodirani tudi predkapitalistični 
načini produkcije; tudi kreativna energija v predkapitalističnih 
družbah ni bila prosta, temveč vnaprej politično-kulturno dolo-
čena (kdo lahko trguje s kom, kdo lahko izdeluje kaj in v ka-
kšnih količinah). 

Mreža simbolnega rekodiranja v kapitalizmu sicer ni nič 
manj gosta, a je bolj prožna in gibka kot prej in jo lažje opiše-
mo z metaforo morja. Ekonomski tokovi niso vnaprej določeni, 
a hkrati tudi niso popolnoma naključni ali kaotični – tokovi 
produktov, ki se stekajo na trg, tam zadanejo ob tokove konku-
renčnih produktov; producijski tokovi se lahko združujejo v pro-
cesu koncentracije in centralizacije kapitala; lahko pa se tudi 
razdelijo na več manjših, spin off tokov … Kapitalistično deko-
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diranje omogoči tako srečevanja ekonomskih tokov kot njihove 
pospešitve in usihanja. 'Okolje' kapitalističnih ekonomskih 
tokov ni več 'zemlja' politike ali kulture, temveč 'morje' drugih 
ekonomskih tokov. 

Smer in moč teh tokov nista določena politično ali kulturno 
(glede na tradicionalne običaje ali statuse hierarhije) ex ante, 
temveč na način ex post dvojne povratne zanke, odvisne od ob-
našanja potrošnikov in konkurenčnih podjetij. Obnašanje potro-
šnikov določa količino povratnega toka denarja nazaj v podjetje 
in s tem moč določenega produkcijskega toka, medtem ko ob-
našanje konkurenčnih podjetij vpliva na gibanje cen na trgu, 
kar pomeni vzvratni tok informacij oziroma cenovnih signalov 
(nižanje cen izdelkov konkurenčnih podjetij določenemu podje-
tju signalizira, da so ta v produkcijskem procesu učinkovitejša 
ter da je v nevarnosti izgube tržnega deleža in da mora tudi 
samo začeti delovati učinkoviteje), ki določa smer posameznih 
produkcijskih tokov. 

V kapitalizmu več ne obstaja večna, idealna forma izdel-
ka, ki bi jo določale ekonomiji zunanje religiozne ali politične 
avtoritete, temveč je proces kapitalistične produkcije nenehno 
eksperimentiranje brez končnega cilja.  Okusi, mode, trendi ter 
s tem tudi obnašanje potrošnikov se nenehno in nepredvidljivo 
(četudi ne kaotično – mode imajo svojo logiko in regularnosti, 
le da ta ni pod političnim nadzorom) spreminjajo, ne obsta-
ja idealna forma pohištva, telefonov, avtomobilov ali oblačil. 
Kapitalistična produkcija je izjemno dinamičen, a ne kaotičen 
proces – retroaktivno ga disciplinirata ravno delovanje povpra-
ševanja in konkurence, a spet ne tako, da bi se proces predka-
pitalističnega vnaprejšnjega striktnega določanja le prestavil 
z začetka na konec procesa produkcije (ne potrošniki ne kon-
kurenčna podjetja posameznemu podjetju ne signalizirajo, kaj 
in kako naj počne, temveč signalizirajo le stopnjo svojega za-
dovoljstva v primeru potrošnikov in stopnjo svoje učinkovitosti 
v primeru konkurenčnih podjetij), temveč na način imperativa 
neskončnega eksperimentiranja tako v načinu produciranja 
(vpliv konkurence) kot s produkti samimi (vpliv povpraševa-
nja), kjer vnaprej ni mogoče zagotovo vedeti, ne kateri produkt 
se bo 'prijel' ne katera tehnika produkcije bo bolj učinkovitejša 
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(od tod izvira za kapitalizem značilna nepredvidljivost ekonom-
skih dejavnosti).

Primož Krašovec (1979), sociolog kulture; od leta 2014 docent na Oddelku 

za sociologijo Filozofske fakultete. Pred tem raziskovalec na Pedagoškem inšti-

tutu in prosti prevajalec, pisec in urednik. Član uredniških odborov revije Borec 

in založbe Sophia. Sodeluje tudi z revijo Šum in Radiom študent (oddaja Pisalni 

stroji) ter piše o filmu za reviji Ekran in Kino!. 
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Prispevki naj bodo napisani 
v slovenščini ali angleščini. 

Dolžina prispevkov naj bo od 20.000 
do cca 40.000 znakov s presledki 
(daljša besedila je mogoče objaviti v 
nadaljevanjih) z razmakom med  
vrsticami 1,5.

Slikovno gradivo naj bo primerno 
podnaslovljeno in poslano v jpg formatu 
skupaj z besedilom. Slikovno gradivo  
bo tiskano črno-belo, po potrebi  
izjemoma barvno.

V kolikor gre za formalno specifično 
oblikovan prispevek, ki zahteva avtorsko 
postavitev, naj avtor besedila uredništvo  
o tem pravočasno obvesti.

Besedilom avtorji priložite še:

• kratek življenjepis  
(max. 500 znakov s presledki);
• podatke za avtorsko pogodbo (ali 
študentsko napotnico).

Citiranje in navajanje virov
Viri citatov naj bodo enotni in navajani 
po spodnjem modelu v opombah na dnu 
posamezne strani.

• Navajanje knjižnih virov:
PRIIMEK, Ime, Naslov knjige, Kraj, leto, 
str. __.

• Navajanje člankov:
PRIIMEK, Ime, „Naslov članka“, v: Naslov 
vira, Kraj, leto, str. __.

• Če je avtor članka različen od avtorja 
vira:
PRIIMEK, Ime, „Naslov članka“, v: PRI-
IMEK, Ime avtorja vira, Naslov vira, Kraj, 
leto, str. __.

• Ponovna navedba knjižnega vira:
ko se ponovi takoj: Ibid., str.__.;
ko se ponovi na nekem drugem mestu: 
PRIIMEK, Ime, Naslov knjige, str. __.

• Ponovna navedba članka, če je avtor 
članka različen od avtorja vira:
ko se ponovi takoj: PRIIMEK, Ime, „Na-
slov članka“, v: Ibid., str. __.;
Ko se ponovi kasneje: PRIIMEK, Ime, 
„Naslov članka“, v: Priimek avtorja knjige, 
nav. delo, str. __.

PODNAPISI SLIKOVNEGA GRADIVA

Če gre za umetniško delo (avtorsko delo):
Ime Priimek, Naslov dela, leto, tehnika, 
dimenzije, vir:_______ .

Kadar gre za opise slikovnega gradiva:
Opis, Ime Priimek, fotografija: Ime in 
Priimek.
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