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Po svetu

Miha Naglič

Repolitizacija Kitajcev
Mimo Kitajske in Kitajcev 

ne moremo. Ko se pri njih 
zgodi nekaj povsem lokalne-
ga – kot je siloviti požar v pri-
stanišču Tjandžin – je to glo-
balna novica. Ko so devalvira-
li svoj juan, je to pretreslo sve-
tovne finančne trge. Kaj pa se 
za kulisami takšnih senzacij 
dogaja sicer? Odgovarja filo-
zof Wang Hui, kitajski Žižek. 
Eden od pojmov, ki jih upo-
rablja, je pojem repolitizaci-
je. Kaj pomeni? Predvsem 
večji vpliv ljudi na delovanje 
gospodarskih subjektov in na 
porabo družbenih sredstev. 
»Lahko bi rekli več demokra-
cije, več vpliva v gospodars-
tvu. Tu sta pomembni dve 
stopnji. Prva je bolj splošna. 
Zdajšnji prevladujoči model 
gospodarske rasti ni vzdržen, 
saj povzroča ogromne eko-
loške krize, za vse po svetu, 
brez izjeme. Če bi želeli spre-
meniti ta model razvoja, ki je 
povezan z različnimi intere-
si, bi morali večini ljudi omo-
gočiti politični vpliv. Gre torej 
za odločevalsko usmerjenost 
reform. To je prva raven, 
druga pa je bolj tradicional-
na, klasična: kako zavarova-
ti pravice delavcev. Na Kitaj-
skem se zavedamo, da se je v 
minulih 30 letih zrušil soci-
alni sistem, ki ga zdaj vnovič 
izgrajujemo. Ta proces je v 

okvirih finančne krize in zni-
ževanja gospodarske rasti, 
ko je nujno vložiti več denar-
ja za rekonstrukcijo socialne-
ga sistema, zelo težak. Sku-
paj s spremembami modela 
razvoja je to težko vprašanje. 
Na eni strani bi morali spod-
buditi udeležbo širše javnos-
ti, po drugi strani pa menim, 
da je prav tako pomemben 
teoretičen premislek o tem, 
kako to izpeljati. Obstaja več 
možnosti, poskušam dokaza-
ti, da moramo v proces vklju-
čiti intelektualno in množi-
čno javnost, to je po mojem 
mnenju precej pomembno.« 
V nadaljevanju je filozof bolj 
konkreten. »Naj naštejem 
nekaj primerov: reforma na 
Kitajskem ne poteka le znot-
raj države, ampak deluje tudi 
svetovno. Nedavno sta se na 
Kitajskem pojavili dve vroči 
razpravi. Ena je 'En pas – ena 
pot'. En pas pomeni ekonom-
ski pas, ena pot pa pomor-
sko pot. Gre za dva koridor-
ja, indijskega in pakistan-
skega, ter železniški most, 
s katerim želi Kitajska pove-
zati svilno pot gospodarske-
ga pasu in pomorsko svilno 
pot, da bi tako povezala sebe 
z Evropo, Afriko in državami 
vmes. Torej en pas, ena pot, 
dva koridorja, en most – če 
povem na kratko, seveda, to 
je zelo pomembna poteza za 
krepitev kitajskega gospodar-
stva. V tem smislu je nujna 

razširitev gospodarske moči 
v druga območja, vendar 
kako se tega lotiti, kako one-
mogočiti ponovitev koloniali-
zma, ki so ga izvedle evropske 
in ameriške sile? Ko se je vla-
da lotila tega, je veliko ekono-
mistov in celo politikov spra-
ševalo, zakaj tovrstne proje-
kte sploh potrebujemo, saj 
ob pretirani produkciji pot-
rebujemo nove trge, nekak-
šno finančno širitev. Ta logi-
ka je z mojega vidika le pono-
vitev stare. Vsak razvoj trga 
terja iskanje novega prosto-
ra. Pri tem pa je pomembno 
še nekaj. Koncept 'Pas, pot, 
koridorja, most' se ne osre-
dotoča na ozemlje in suvere-
nost, temveč na medsebojno 
povezovanje, ne le Kitajske 
z drugimi državami, temveč 
tudi znotraj države. Kot ves-
te, svilna pot povezuje obal-
na območja s Sinkiangom, 
Tibetom, Mongolijo in tako 
naprej. Kako se torej soočiti s 
tolikšno raznolikostjo? Kako 
premostiti prepad pokrajin-
skih razlik? Kako se lotiti raz-
lik med urbanimi območji in 
podeželjem? In ko se bodo ti 
projekti uresničili, kako nare-
diti vtis z gospodarsko moč-
jo na druga območja?« In ne 
nazadnje: »Kako naj intele-
ktualci ali delavci izkoristi-
jo ta družbeni trenutek, da 
bi spremenili javno mnen-
je? To je po mojem mnenju 
del repolitizacije. Seveda je 

pomembno, kakšne vredno-
te in nove ideje se bodo raz-
vile.« (Vir: MMC RTV SLO) 
To so vprašanja. Čakamo še 
odgovore.

Depolitizacija Američanov

Američani niso Kitaj-
ci. Zdaj jih obseda vpraša-
nje, kdo bo novi predsed-
nik. Joseph Mussomeli, še 
nedavno veleposlanik ZDA 
v Sloveniji, zdaj upokojenec: 
»Ena najbolj groznih stva-
ri po slovesu od Slovenije je 
bila, da moram zdaj sprem-
ljati vse nesmisle ameriške 
predsedniške tekme. Misel, 
da bi dobili za predsednika 
še enega Busha ali Clintona, 
je depresivna. Amerika ne bi 
smela biti oligarhija. Ali še 
huje, plutokracija. Ampak 
drugi kandidati so šele bizar-
ni, posebno Trump. Je zaba-
ven kot nekateri slovenski 
politiki, a nikoli ne bi smel 
priti v pozicijo z resno odgo-
vornostjo.«

Bogati Grk, revna Grčija

Grški ladjar in milijarder 
Aristotel Onassis (1906–
1975) je svoj čas izjavil:

»Bogat človek je včasih 
samo reven človek z veliko 
denarja.« Njegova Grčija je 
zdaj (po naravi in zgodovini) 
bogata dežela, a ima le malo 
denarja. Potrebovala bi veli-
ko Onassisov, ki bi plačeva-
li davke …

Kitajci in demokracija
Na Kitajskem je bilo individualno vedno podrejeno kolektivnemu, zlasti v komunističnem obdobju. 
Država, sistem, Partija so bili v prvem, posamezniki slej ko prej v drugem planu. Zdaj hočejo tudi ti do 
večjega vpliva …

Wang Hui (1959), eden najbolj kritičnih in odmevnih 
sodobnih kitajskih mislecev, »kitajski Žižek« / Foto: Wikipedija

Pet še živečih predsednikov ZDA: z leve George W. Bush, 
Barack Obama, George H. W. Bush, Bill Clinton in Jimmy 
Carter v Beli hiši, 7. 1. 2009 / Foto: Wikipedija

Grški legendi: operna diva Maria Callas (1923–1977, roj. 
Kalogeropoulos) in bogati ladjar Onassis okrog leta 1960, 
ko sta bila še noro zaljubljena / Foto: Wikipedija
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»Fotografa je nevarna odi-
sejada začela zanimati pro-
fesionalno, kot fotoreporter-
ja, kot 'lovca na podobe'. V 
njem se je samodejno zbu-
dil hipni refleks za posnetek, 
občutek za trenutno situaci-
jo, ki ga je kot dinamičen člo-
vek imel v sebi in ki si ga je 
kot 'lajkaš' dodatno izuril na 
ljubljanskih ulicah, ne da bi 
hkrati pozabil na celovitost 
dogajanja. Tedaj, v tistih dra-
matičnih, za mnoge usodnih 
dneh mu je na poti iz Ljublja-
ne prek Kranja in Tržiča ter 
naprej prek prelaza Ljubelj 
do Vetrinja na avstrijskem 
Koroškem še kako koristil. 
Vsekakor moramo občudo-
vati njegov pogum, drznost 
in prisebnost. Kocmur nam-
reč ni bil le opazovalec, ki bi 
se kot član neke nevtralne 

poročevalske misije usta-
vil ob begunski koloni, pos-
nel nekaj podob in se uma-
knil na varno, pač pa del te 
ogrožene, negotove množi-
ce. Včasih se je celo dal pos-
neti s katero od družin, ki jih 
je srečal na poti, hkrati pa 
je kot reporter do dogajanja 
ohranil potrebno distanco. V 
času torej, ko je svet, čeprav 
domnevno osvobojen, zlas-
ti deželam, kot je bila Slove-
nija, grozil, da se bo dokon-
čno podrl in pod seboj poko-
pal dodatne desettisoče, je 
postajo za postajo zapisoval 
ta begunski 'križev pot'. Iz 
pričevanja o lastni usodi in 
usodi svoje družine so foto-
grafovi zapisi postopoma 
začeli preraščati v razširjeno 
fotoreportažo o begu tisočev 
Slovenk in Slovencev pred 
komunističnim nasiljem čez 
slovensko severno mejo oz. v 

zgodovinsko fresko novega, 
tokrat povojnega slovenske-
ga eksodusa. Pri pregledova-
nju celotne skupine posne-
tkov ljubljansko-vetrinjske-
ga fonda opazimo, da Koc-
murju v prvem delu, tj. od 
Ljubljane do Vetrinja, veči-
noma ni šlo za detajle. Raz-
meroma malo je individu-
alnih portretov ali izrecnih 
opozoril na posameznika in 
njegovo osebno usodo, pač 
pa prevladujejo veliki, nara-
tivni kadri begunskih kolon, 
množice ljudi in vpreg v sko-
raj vedno topografsko dolo-
čljivi krajini. Malo je posne-
tkov, kjer ljudje komunici-
rajo ali celo sodelujejo med 

seboj. V tem delu je Kocmur 
predvsem širok, ekstraver-
tiran, epski pripovedovalec, 
ki ga zanimajo totalni plani 
in velika zgodba kot celota.« 
(Str. 122–123)

Gornji odlomek je iz spre-
mne študije, ki jo je za to 
knjigo napisal dr. Primož 
Lampič. V njej so še druga 
besedila, glavne pa so foto-
grafije ljubljanskega foto-
grafa Marjana Kocmurja. 
Sto jih je in so prvovrstno 
pričevanje enkratnega ekso-
dusa, v katerega se je v zače-
tku maja 1945 podalo kar 17 
tisoč Slovencev! Morate jih 
videti, da z njimi podoživite 
tisti hudi čas.
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