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Kaj hudiča se dogaja

V zadnjem času je odlič-
no razlago fenomena popu-
lizma podala slovenska fi-
lozofinja Alenka Zupančič. 
Za kaj gre? »Dinamika se-
danjega populizma je vpeta 
v samo logiko delovanja ne-
oliberalnega kapitalizma. Ko 
ta pade v krizo, pade v krizo 
lastne produktivnosti. Je pač 
sistem, ki preživi samo, če 
ustvari več, kot vloži, se pra-
vi, da obstaja imperativ čeda-
lje več; enako že pomeni iz-
gubo; če ni presežka, kapita-
lizem 'ustvarja izgubo'. To 
seveda ne more delovati pre-
močrtno in v nedogled, lahko 
deluje, dokler je globalni svet 
zelo neenak, dokler lahko iš-
čemo cenejšo delovno silo, 
nove trge, niše, nove oblike 
komodifikacije našega živ-
ljenja. Krize, vojne (in povoj-
ne rekonstrukcije) so v tem 
smislu dobrodošli mehaniz-
mi 'samoregulacije' kapita-
la, ki se mora nenehno revo-
lucionarizirati. Populizmi, 
nacionalizmi so danes veči-
noma del te regulacije. / Pri 
tem je zanimivo še nekaj. Da-
našnji nacionalisti, naciona-
listični voditelji, so ljudje, ki 
niti najmanj ne verjamejo v 
moč svoje nacije. To je posta-
lo kristalno jasno v reakcijah 
na Merklovo, ki je dejansko 
še zadnja nastopila s pozicije 
moči nacije, s pozicije nacije, 

ki verjame v lastno moč. Rek-
la je, to lahko naredimo, do-
volj smo močni, begunce 
lahko sprejmemo. Kaj pa je 
zdaj pozicija desnega popu-
lizma? To, da reče, ne ne, šib-
ki smo, ubogi, nemočni, ne 
zmoremo. To niso ljudje, ki 
bi verjeli, da so močan na-
rod, ki bi imeli neko samoza-
vest, suverenost. Ne, vse te-
melji na občutku ogroženos-
ti, nemoči. Narod, ki ga lah-
ko ogrozi nekaj sto priseljen-
cev, morda sploh ne zasluži 
imena narod.« Neoliberali-
zem ogroža tudi pridobitve 
socialne države. »Neolibe-
ralna dinamika je, zlasti med 
mladimi, ustvarila razmere 
takšne prekarnosti, da neka 
celotna generacija vidi v tem, 
kar je nekoč bila socialna dr-
žava, čisti privilegij srednje 
generacije, privilegij, do ka-
terega sami nimajo dostopa. 
In nastopajo proti tem 'privi-
legijem'; na ta način najšib-
kejši in najrevnejši opravijo 
delo za najmočnejše in naj-
bogatejše, za dejanske eko-
nomske elite, ki jim ni treba 
nič drugega kot s prstom ka-
zati na prejemnike raznih so-
cialnih korektivov. In nekdo, 
kot je Trump, lahko iz svo-
jega stolpa nastopa kot za-
govornik majhnega človeka, 
reveža, kot človek ljudstva 
proti 'privilegiranim'. / Da 
ne govorimo o izjemno us-
pešni retoriki, katere ned-
vomni mojster je Trump. 
Danski kolega Henrik Jøker 

Bijere, ki je nedavno nasto-
pil v Ljubljani, je izpostavil 
retorično figuro, ki jo Tru-
mp s pridom uporablja, od-
kar jo je prvič izrekel ob 
enem od terorističnih napa-
dov: zaprli bomo meje za vse 
muslimane, 'dokler ne ugo-
tovimo, kaj hudiča se doga-
ja'. Izjava, 'nekaj dramatič-
nega se dogaja, pa ne vemo, 
kaj natanko', ustvarja obču-
tek izrednih razmer, eni-
gme in grožnje, ki ostaja in 
mora ostati nedoločna, tako 
po vsebini kot po času. Ali 
bomo kdaj vedeli, kaj se za-
res dogaja? Dejansko gre za 
izjemno učinkovito retorič-
no pogruntavščino.« 

Opustošenje duha

Za populistične prijeme 
so najbolj dovzetni ljudje, ki 
niso le finančno, ampak tudi 
duhovno siromašni. »A za-
nimivo je še nekaj, namreč, 
v kako različnih državah se 
pojavljajo podobni trendi, 
čeprav ne gre nujno za drža-
ve z velikim številom revnih 
ali izpostavljene množične-
mu prihodu beguncev. Pog-
lejte Švedsko, ni revna, so-
cialna država še vedno zelo 
dobro deluje, pa so neofaši-
sti nedavno kljub temu do-
bili 18 odstotkov podpore. 
Tudi Nemčija ima še vedno 
izjemno močno ekonomijo, 
nima krize, a je občutek krize 
zelo velik in zmaguje retori-
ka ogroženosti. Hočem reči, 

da posledice globalnega eko-
nomskega sistema niso zve-
dljive samo na razlike med 
bogatimi in revnimi, na soci-
alna opustošenja, ampak za-
devajo tudi splošno percep-
cijo življenja, družbe, odno-
sov. Zakaj se lahko v drža-
vah, ki jim dejansko nič ne 
manjka, počutijo tako ogro-
ženi zaradi migrantov ali 
kake druge manjšine, je de-
jansko dobro vprašanje, ki 
ga ni mogoče razložiti samo 
z revščino. Prej bi rekla, da z 
neko drugo revščino, opus-
tošenjem duha, ki pa se rav-
no tako dogaja skozi neoli-
beralne procese. Ekonom-
ska logika nikoli ni omejena 
samo na ekonomijo, ampak 
še kako določa splošni mi-
selni horizont.« (Vir: Saša 
Vidmajer, intervju z Alen-
ko Zupančič, Delo, Sobotna 
priloga, 20. 10. 2018)

Brazilski Trump

Na predsedniških volitvah 
v Braziliji je v drugem kro-
gu s 56 odstotki glasov zma-
gal desničarski populist Jair 
Bolsonaro, nekdanji oficir. 
Po zmagi v prvem krogu vo-
litev je izjavil, da ima Brazi-
lija na izbiro dve poti: »Prva 
je pot blagostanja, svobo-
de, družine, Božje podpo-
re. Druga je pot Venezuele. 
Ne moremo narediti še ene-
ga koraka v levo! Ne smemo 
se družiti s socializmom ali 
komunizmom.«

Fenomen populizma
Eden najbolj prepoznavnih fenomenov sodobnega sveta je pravo vstajenje različnih populizmov. Te 
poosebljajo njihovi politični in mnenjski voditelji: Donald Trump, Viktor Orban, zdaj še Jair Bolsonaro, 
»brazilski Trump« …

Predsednika Putin in Trump: po položaju v svetu 
nasprotnika, v populističnem duhu pa v marsičem 
sorodnika. Na vrhu G20 v Hamburgu, julija 2017. 

Viktor Orban in Angela Merkel poosebljata povsem različna 
pogleda na EU. Na sliki na kongresu Evropske ljudske 
stranke (EPP), Madrid, 21. 10. 2015. / Foto: Wikipedija

Jair Bolsonaro, ko je bil še poslanec v brazilskem 
parlamentu (2014), zdaj je novi predsednik Brazilije. 

Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (41)

Razstavna pripoved o gradu 
Khislstein in rodbini Khisl

V življenju se ne izide ved-
no vse po načrtih. Tako se 
tudi naša razstava o gradu 
Khislstein v Kranju in rodbini 
Khisl, ki je bila v enem pred-
hodnih muzejskih podlistkov 
napovedana za konec okto-
bra, odpira nekoliko pozne-
je, in to prav nocoj. Današ-
nji podlistek naj vas torej po-
novno spomni na razstavo in 
povabi, da se nam pridružite 
na nocojšnjem odprtju ali pa 
si razstavo ogledate v prihod-
njih mesecih, do konca sep-
tembra 2019.

Razstava z naslovom Grad 
Khislstein in zgodbe rodbi-
ne Khisl je kulturnozgodo-
vinska razstava. Njeno vsebi-
no so pripravili strokovnjaki 

različnih strok iz raznih usta-
nov – poleg zgodovinarjev 
in umetnostnih zgodovinar-
jev, ki prevladujejo, so bili to 
še arheologi, muzikologinja 
in glasbenik. In kaj vse nam 
razstava pripoveduje? Kdaj 
je nastal in kako se je razvijal 
grad Khislstein, po kom je do-
bil ime, kdo so bili vodilni čla-
ni rodbine Khisl, s čim so se 
ukvarjali, kako so se vzpenja-
li po družbeni lestvici, kakšna 
sta bila njihova vloga in polo-
žaj v tedanji družbi, kje vse v 
slovenskem prostoru so bili 
prisotni, za kaj so zaslužni 
in tudi kakšno glasbo so pos-
lušali, katero glasbilo so naj-
raje igrali, kako so bili neka-
teri člani rodbine videti in 

kakšna so bila njihova obla-
čila. Pripoveduje pa nam tudi 
doslej skoraj neznano zgod-
bo o kranjski lončarski delav-
nici, ki je delovala na sever-
nem dvorišču gradu Khisl-
stein v 16. in 17. stoletju, to-
rej tudi v času, ko je bil grad v 
lasti rodbine Khisl. Izdelki te 
delavnice predstavljajo boljše 
meščansko namizno posod-
je, izdelano po italijanskem 
vzoru. Morda so izdelki do-
segli tudi mize lastnikov gra-
du, rodbine Khisl. Več o teh 
temah lahko preberete v kata-
logu razstave.

Razstava poleg likovnih del, 
arheoloških najdb, arhivske-
ga, knjižnega in drugega gra-
diva kot glavni eksponat v 

ospredje postavlja prav grad 
Khislstein. Posebno vredne 
ogleda so tudi risbe, ki pred-
stavljajo faze razvoja gradu 
in domnevni videz lončar-
ske peči. Razstavo spremlja 
glasba, ki so jo članom rod-
bine Khisl posvetili glasbe-
niki, deležni njihove finanč-
ne podpore. Na nocojšnjem 
odprtju boste lahko poslušali 
glasbenika, ki bosta nekaj teh 

skladb izvedla v živo. Doda-
tna glasbena večera, ki bosta 
tematsko povezana z glasbo, 
posvečeno članom rodbine 
Khisl, načrtujemo v prvi po-
lovici leta 2019. V tem obdob-
ju bomo gostili tudi predava-
telje, ki nam bodo predstavi-
li dodatne vsebine, povezane 
z rodbino Khisl. Upamo, da 
se nam boste pridružili tudi 
takrat.

Dno krožnika z žensko doprsno podobo – izdelek kranjske 
lončarske delavnice iz 16. ali 17. stoletja 
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