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INTERDICTUM EST INTELLECTU QUOD NON PRIUS  

IN POSTULATIONI MERCATUS 

Esencialistični relativizem in intelektualno delo v času neoliberalizma
*
 

 

Globalizacija je življenjsko dejstvo. Toda ni ji treba biti neoliberalno življenjsko 

dejstvo; dejansko je tu precej dlje od vsake trenutno dominantne ideologije. Še več, 

razpoložljivost izbir pomeni, da imamo tudi mi možnost pokazati, da je družbena 

etika, utemeljena na načelih vzajemne strpnosti in spoštovanja in na kompleksnosti 

antropoloških vednosti, lahko dejansko privlačna in ima s tem nemara tudi dolgoročni 

vpliv na konfiguracije človeških življenj. Naloga, ki je pred nami, je enako jasna kakor 

nujna. Je v tem, da naredimo takšne kompleksnosti dostopne in zanimive za različna 

občinstva v času, ko so prav te [kompleksnosti] tarče cinizma zaradi zapeljive in 

morebiti ireverzibilne odvisnosti od lažnih preprostosti. 

Michael Herzfeld, »Engagement, Gentrification, and Neoliberal Hijacking of  

History«, Current Anthropology, 51/S2, 2010, S266–S267 

 

V zvezi z aktualno slovensko znanstveno politiko si seveda lahko zastavimo celo vrsto 

vprašanj, zvezanih s prihodnostjo, tudi vprašanje o povezavi te politike s prihodnostjo 

katerekoli znanosti. Lahko tudi odgovorimo na ta vprašanja, le odgovori ne bodo všečni, če 

bodo konsekventni. V zvezi s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo znanosti na lokaliteti, 

na katero nas je odložilo naključje rojstva in njegova predzgodovina ali kak drug splet 

dogodkov, je prva konstatacija slej ko prej ta, da lokalna znanstvena politika enako kakor 

lokalne reprezentacije znanosti nimajo nikakršnega vpliva na usodo znanosti kot znanosti, 

prav tako nimajo nikakršne vloge pri opredeljevanju družbenih institucij, ki omogočajo delo 

znanosti. In tudi ne pri opredeljevanju institucij, ki omogočajo socialne transferje spoznanj. 

Na tej ravni imamo opraviti z najbolj eksplicitnimi, recimo temu začasno, nesporazumi in 

najbolj ostentativnimi, libidinalno prekipevajočimi dejanji ljudi, ki po lastnem mnenju in, 

kolikor je to mnenje vtepeno v glave populacije, po občem mnenju upravljajo z znanostjo in 

jo nadzorujejo. Razlog za lokalno bedo znanosti potemtakem niso univerzalni trendi – ti se le 

trenutno ujemajo z občimi recepcijskimi parametri v lokalnem okolju, tako da nastajajo 

specifični sinergični učinki. Same lokalne inhibicije pa ne izhajajo iz nobenega gibanja v 

okrilju katerekoli znanosti in stricto sensu in njihova trenutna »globalnost« ni stvar 

prepoznavne nenacionalne družbene skupine; vzrok zanje ni ne skromna količina populacije 

niti relativna ubožnost dežele, ampak lokalni imaginarij, v katerem mesto znanosti zasedajo 
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 Članek je bil predviden za objavo v zborniku referatov kolokvija Prihodnost neke znanosti, Založba Goga, 

Novo mesto, ki naj bi izšel v letu 2011. To je nekoliko spremenjena različica. 
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njeni nadomestki, in nesrečno dejstvo, da ljudje, ki naj bi upravljali z znanostmi v tej deželi, 

ne razpolagajo z drugim simbolizacijskim materialom kakor z določenim tipom trivialnih 

reprezentacij.
1
 Ti ljudje ne izhajajo iz kake etablirane lokalne znanstvene tradicije, ki bi 

garantirala mesto znanosti v družbi/kulturi, ker tega mesta pač ni v lokalni družbi; v njej je 

nekaj, kar se imenuje znanost, dobilo nekaj prostora šele v 20. stoletju, in to ne na podlagi 

kake teoretske oz. epistemološke opredelitve znanosti. Ta posebnost (ne posebno izstopajoča 

v vsej srednjeevropski regiji, le bolj zaostrena in manj zakrita) omogoča in pravzaprav diktira 

odraščanje novih generacij v okrilju malone dve stoletji trajajoče in nikoli zares prekinjene 

tradicije ideoloških (ali kulturnih) razmer, v katerih ni upravičeno do obstoja nič, kar ne služi 

taki ali drugačni koristi posestnikov družbene moči in kar prestopa okvire, v katerih so moč 

zmožni obdržati in uporabljati.  

 

Provincialna aksiomatika 

Seveda v tej deželi ne obstaja nič, česar ne bi našli tudi drugje, tukajšnje intelektualno 

življenje namreč blokira nastajanje tistega, česar v deželi ni (ali, kakor na več mestih pravi 

Taja Kramberger, provincialne družbe bolj opredeljuje tisto, kar jim manjka, tj. konstitutivna 

odsotnost, v primerjavi z intelektualno razvitimi okolji, kakor pa tisto, kar v njih obstaja in 

deluje, saj lahko deluje na provincialen način prav zato, ker tistega drugega ni),
2
 čeprav tega 

tukaj odsotnega ni iz tukajšnjega obče sprejetega zornega kota mogoče zaznati drugače kakor 

čudaške navade, kadar gre za manifestacije državljanskega habitusa, ali kot modo, kadar gre 

za odpiranja novih perspektiv v kulturnem življenju.
3
  

Neoliberalizem,
4
 ki v svojem horizontu vse družbeno življenje reducira na trgovino, 

špekulacijo in profit, je ustvaril iluzijo razumevanja tujih fenomenov, ki je v slovenskem 

                                                           
1
 Za vpogled v circulus vitiosus surogatne ekonomije v literarnem polju v Sloveniji gl. uvodnik Taje 

Kramberger, »Strangoliert!«, Apokalipsa, sep.-nov. 2007, 113/115, str. 1-23. Kulturni dispozitiv province, kjer 

so mehanizmi družbene afirmacije na vseh področjih družbenega življenja okleščeni na nekaj elementarnih 

strategij in podobni, zagotavlja analogno ekonomijo tudi v znanstvenem polju. 
2
 Gl. med bibliografijo navedena dela Taje Kramberger, zlasti »Inversion dans l’objectivation. Le mouvement 

régressif d’une culture provinciale faisant office de la culture nationale«, Monitor ISH, IV, 1–4, 2002, str. 53–70;  

»Doxa et fama. O produkciji »javnega mnenja« in strategijah pozabe – elementi za mikroštudijo«, Družboslovne 

razprave, XVIII/41, 2002, str. 63–100; »Od Joining the Club h grotesknosti slovenske adaptacije na 

neoliberalizem«, Družboslovne razprave, XIX/43, 2003, str. 77–95; »Strangoliert!«, Apokalipsa, september-

november, 2007, 113/115, str. 1–23; Historiografska divergenca: razsvetljenska in historistična paradigma. O 

odprti in zaprti epistemični strukturi in njunih elaboracijah (knjižnica Annales Majora), Koper, Univerza na 

Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales in Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 

2007; in doktorsko disertacijo Memorija in spomin: zgodovinska antropologija kanonizirane recepcije. Študija 

primera revije Modra ptica. (Bartol z Vidmarjem), Koper, UP FHŠ, 2009, 1242 str.  
3
 Prim. Irena Šumi, »Intelektualno delo v provinci: kaj je to?«, Emzin, 14/1–2, 2004, str. 60–65. 

4
 Za širši oris neoliberalizma gl. naslednja teksta Draga Rotarja: »Globalna solidarnost versus globalna 

impostura«,  Apokalipsa, simpozij Miklavža Ocepka: Globalizacija in solidarnost (uredil Primož Repar), 2007, 

str. 91–145; »V neoliberalni, populistični in obskurantistični podobi sveta ni prostora za družbene in 

humanistične znanosti«, Monitor ZSA, 2008, X, 3–4, str. 199–209. 



 

3 

 

okolju sprejemljiva prav zato, ker je hkrati potlačil imperativno naravo mutacij na ravni 

mentalitet in imaginarija. Kljub temu videzu globalne harmonizacije vseh in vsakogar 

radikalne drugačnosti obstajajo naprej. Navsezadnje se uvajanje neoliberalne ideologije in 

politike na področje izobraževanja, zlasti visokega, in znanstvenega raziskovanja v 

intelektualno razvitih okoljih srečuje z velikimi in energičnimi odpori (o katerih skozi lokalne 

medije seveda ne zvemo ničesar, a tudi če bi, bi bili njihovi zastavki v tem okolju 

nerazumljivi): ljudje, ki delajo na znanstvenih področjih kot izobraževalci in raziskovalci, 

množično zavračajo to, kar je v tej deželi sprejeto kot izpolnjevanje nalog, naloženih od 

zunajznanstvenih instanc, in kot dosežek v ubogljivosti, ker pač menijo, da družbena funkcija 

dejavnosti, ki producirajo spoznanja in kulturne forme, ni povečevanje profitov, ampak poseg 

v mentalno konstitucijo okolja, ki ljudem odpira dostop do drugačnega mišljenja in do 

drugačnega spoznavanja sveta, v katerem živijo, in s tem do drugačnih zastavitev in reševanj 

problemov, s katerimi se soočajo. Za nosilce družbene moči bi nastala nevarnost, da ne bi 

imeli več opraviti z množico manipulabilnih in razpršenih podložnikov, prestrašenih, ker jim 

»edina alternativa« ponuja zgolj negotovo življenje paraiyar, izključencev, ampak z ljudmi, 

ki o njih in njihovih dejanjih kritično sodijo, se pravi, ki vidijo, kdo so in kaj počnejo.  

Nič čudnega ni, da je prva skrb vladajočih odpravljanje humanističnih in družbenih znanosti, 

saj te omogočajo dostop do mišljenja družbenih procesov, in njihovo nadomeščanje z 

redundantnimi kramljanji, ki ne vsebujejo nobenega spoznanja in ne implicirajo nikakršnih 

konsekvenc razen imperializma topoumnosti. Vendar je v resnici podobna skrb namenjena 

tudi temeljnim naravoslovnim disciplinam, ki bi, če bi prišlo do njihove pertinentne 

socializacije, onemogočile ali vsaj omejile bohotenje vseh mogočih pogrošnih tradicionalnih 

in postmodernističnih »duhovnosti«. 

 

Psevdoekonomija in diktatura mnogoterih aplikativnosti 

Totalna prevlada tehnik in tehnologij (aplikacij) nad temeljnimi znanostmi (v našem okolju 

ustoličena v obstoječih in nastajajočih pravilnikih in programih ARRS, statutih in pravilnikih 

univerz, fakultet in raziskovalnih institucij), paranoična kvantifikacija, prelaganje 

odgovornosti na »objektivne« metrične lestvice, na domnevno etablirane in nevprašljive 

avtoritete nekje drugje, represivno zaostrovanje birokratskih in rokodelskih kriterijev, 

odsotnost avtonomije intelektualnega sektorja družbe, popolna hegemonija totalitarnega 

dispozitiva, ki se trenutno skriva za neoliberalno ideologijo in njenimi ubornimi 

psevdoekonomskimi obrazci (ki jo njeni nosilci poskušajo hkrati uveljaviti, ker je to pač 

ideologija, ki jih je privedla na oblast in jih tam drži, in jo utajiti in preimenovati, ker gre za 

amoralnost in grabežljivost, da bi se le obdržali tam, kjer želijo biti, pa zaradi dostojnega 

življenja ljudi in prosperitete družbe ne bi smeli biti) in je destruktivna za vse segmente 

družbenega življenja, visceralni in gojeni antiintelektualizem, samopašna kadrovska politika, 

»tržna« zamenljivost znanstvenikov in umetnikov, ljudi nasploh, ignoriranje vsebin, 
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»varčevanja«, ideološka degradacija ljudi, ki dezinteresirano delajo na tistih nekaj fragmentih 

znanstvenih polj, ki kljub vsemu obstajajo, pohabljanje intelektualnih institucij itn. itn., vse to 

so znamenja inhibicije, ki bi jo morali zavestno in sistematično odpravljati tako v posameznih 

pojavnih oblikah kakor tam, kjer se te oblike generirajo. Vendar taka prizadevanja v obsegu, 

ki bi vodil do rezultatov, niso verjetna, ker ostaja lokalna družba s svojo »elito« vred ujetnica 

ideoloških matric, pridelanih v provincialnih razmerah v večjem delu 19. stoletja in v 20. 

stoletju.
5
  

Vsaj v humanistiki in družboslovju bo kakor doslej, le da v manjšem obsegu in bolj dosledno, 

večina zares znanstvenega dela potekala mimo državnih podpor, kdaj pa kdaj mogoče nekako 

pretihotapljena skozi institucije, ki bi ji morale dajati zavetje, ob tveganju, da se bodo 

institucionalni fevdalci, ki svoje pozicije izvajajo iz obče destrukcije intelektualne 

avtonomije, takih delavcev znebili po najkrajšem postopku. Sredstev za dekorativne dodatke 

in apologije »družbenega« niti sedaj ne bo zmanjkalo.
6
 

                                                           
5
 Za makro in mikrozgodovinski kontekst oz. antropološko genezo omenjenega gl. najini monografiji: Drago 

Rotar, Odbiranje iz preteklosti: okviri, mreže, orientirji, časi kulturnega življenja v dolgem 19. stoletju (knjižnica 

Annales Majora), Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales in 

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2007, in Taja Kramberger, Historiografska divergenca: razsvetljenska 

in historistična paradigma. O odprti in zaprti epistemični strukturi in njunih elaboracijah (knjižnica Annales 

Majora), Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales in Zgodovinsko 

društvo za južno Primorsko, 2007. 
6
 Eno od tradicionalnih orodij zatiranja je »spodobnost«, ki sodi v arzenal »dodatkov in apologij«, ti pa nikakor 

niso zgolj odvečna ropotija: o vlogi spodobnosti v totalitarnih in diktatorskih režimih je bilo že marsikaj 

napisanega, tukaj opozarjam na pervertiranost pojma v ustih uzurpatorjev: ni nespodobno človeka odpustiti in 

obrekovati, mu onemogočiti kariero, opleniti oz. privatizirati javno institucijo, nespodobno je, če tisti, ki ga je to 

doletelo, to pove, se upre in se ne pokori. Nespodobnež ne glede na povzročitelje zla plača za to, ker je premalo 

neumen in premalo poniglav, da ne bi mahinacije prepoznal in identificiral tam, kjer jo je mogoče ustaviti: v 

javnosti. Akademsko okolje je, ko v njem enkrat prevladajo strežaji gospodarjev družbe, gojišče take 

spodobnosti. Če pa to okolje ni tako, postane kar samo nespodobno. Na primer: francosko združenje Sauvons 

l'Université je 13. februarja 2011 objavilo tole izjavo, ki kaže, da slovenski nespodobneži na svetu nismo sami in 

da slovenske oblasti niso edine, ki jih spodobnost skrbi bolj od resnice in od obstoja celotnih področij 

družbenega življenja. Naslov spisa je »V zvezi z “nespodobnostjo”. Razprava o proračunski politiki ESR« (États, 

Société, Religion se imenuje pluridisciplinska ekipa zgodovinarjev, literarnih raziskovalcev, strokovnjakov za 

jezike, za antiko, srednji in novi vek, ki proučujejo kulturne, politične in družbene evolucije in prelome od antike 

do 18. stoletja; ta ekipa seveda ni ljubljenka neoliberalnega režima). Izvleček iz 11 strani dolgega besedila pa je 

tale: »Nespodobno od univerz je, da se pritožujejo … Nespodobno je slišati tako kritiko v trenutku, ki je resen.« 

(Valérie Pécresse, Sarkozyjeva ministrica za raziskovanje in visoko izobraževanje, v zvezi s proračunom 2011 

visokega izobraževanja in raziskovanja, Public Sénat, 26. januar 2011). // »Zlasti tri nedavno izrečena stališča so 

usmerila pozornost na proračunsko politiko visokega izobraževanja in raziskovanja. // - 20. januarja je 

Konferenca univerzitetnih predsednikov (CPU) v sicer ublaženih, a povsem jasnih izrazih pokazala na 

nezadostnost ponavljajočih se kreditov, dodeljenih zavodom ESR v proračunu 2011.« // - »25. januarja je na neki 

tribuni časnika Le Monde Bertrand Monthubert nekdanji predsednik Sauvons l'Université in sedanji nacionalni 

sekretar Socialistične stranke za visoko izobraževanje izpostavil slepila v proračunski predstavitvi, ki vladi 

omogočajo, da trdi, da so ESR vladna prioriteta, medtem ko v resnici njim dodeljeni proračuni (v najboljšem 

primeru) stagnirajo od leta 2007 naprej.« //- »To besedilo je bilo odmev na tribuno, objavljeno v istem dnevniku, 

ki so jo priredili militanti Ekologije Evrope in Zelenih, simbolično jo je podpisala Cécile Duflot, od leta 2010 
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nacionalna sekretarka Europe Écologie Les Verts (EELV), posvečena pa je bila sprevrženim učinkom politike 

»odličnosti«, katere načelo je na vseh ravneh koncentracija sredstev na majhnem številu projektov. Na 

konvergenten način so ti akterji sveta izobraževanja in raziskovanja kakor tudi politični funkcionarji znova 

postavili pod vprašaj domnevno proračunsko prioriteto, ki naj bi jo visokemu izobraževanju in raziskovanju 

namenila vlada – n-tič množično povzeto v medijih.« Ujeti vlado pri malverzaciji in to sporočiti javnosti je 

nespodobno, ni pa nespodobno malverzacije početi. // »Proračunska zaklinjanja Valérie Pécresse, ki so jih 

potolkle natančne analize Henrija Audiera (http://blog.educpros.fr/henriaudier/ in druge internetne strani), stalno 

pa so jih kritizirali vsi akterji ESR (od sindikatov do združenj, tokrat sama CPU), so leto za letom postajala leno 

obče mesto: visoko izobraževanje bi naj bilo vladna prioriteta, kar naj bi krepko dokazovalo redno povečevanje 

proračunov, ki so mu namenjeni.« /…/ »Gospa Pécresse se tako šopiri s proračuni, ki se letno povečujejo za več 

kakor 3 % in trdi, da je univerza eno izmed zelo redkih področij, ki ga ni zadelo zmanjševanje števila 

uradnikov.« / … / »Razširitev obsega delovanja univerz omogoča ministrstvu, da razglaša povečanja 

ekstravagantnih dotiranj, razen tedaj, kadar jih kdo poveže z obremenitvami, ki se povečujejo v enakih 

sorazmerjih.« / … / »Poleg tega odpiranja docela virtualnih kreditov vodijo v umetno napihovanje proračunov, 

čeprav se za predvidene vsote izkaže, da jih je tehnično nemogoče porabiti, in čeprav je celo velikokrat 

predvideno, da niso porabljive med izvedbo obravnavanega proračuna.« / … / »Navsezadnje pa je ta proračun 

razdeljen na čedalje bolj neenak način med zavode, medtem ko se njegovo domnevno naraščanje v ponarejenem 

proračunskem okviru utemeljuje na pogubnih proračunskih prioritetah:  krediti v obrokih (akontacije – crédits 

reccurents) upadajo, Crédit Impot Recherche (CIR – Kredit iz davka za raziskovanje, namenjenega razvoju v 

podjetjih) je slej ko prej orjaška fiskalna niša, katere obsega Zakon o financah ni spremenil navzlic podrobnim 

kritikam, ki so mu bile namenjene v parlamentarnih in senatnih poročilih in poročilih Računskega sodišča. 

Odsotnost opazne rasti deleža za raziskovanje v BDP (PIB – bruto notranji /oz. v slov. prev. domači/ produkt) 

jasno kaže, da so učinki tega dispozitiva močno precenjeni razen pri podjetjih in svetovalnih kabinetih, ki v njem 

najdejo velike prednosti.« / … / Vendar ne gre le za fiskalne ukrepe, ampak za sistemsko ureditev, tako da se je 

vredno posvetiti tudi »strukturnim učinkom Zakona LRU (Loi relative aux libertés et responsabilités des 

universités/Zakona o svoboščinah in odgovornostih univerz iz 2007) in “Polex” (politique d’excellence – politika 

odličnosti).« /… / »V ohranitev mest učiteljev raziskovalcev in raziskovalcev, s katero se šopiri ministrica in z 

njo upravičuje del svojih apelov k univerzitetni spodobnosti, jo je prisililo univerzitetno gibanje brez precedensa 

leta 2009. Toda hudič tiči v podrobnostih.«/ .. / »Proračunsko fragilizacijo, ki jo je razkrila CPU, so izkusile 

univerze, ki so prve prešle k »avtonomiji«./ … / »Lahko dokažemo, da je tem razmeram namenjeno, da se 

reproducirajo vsako leto na številnih univerzah in da ne gre zgolj za izraz trenutnih težav, ki izhajajo iz potrebnih 

tehničnih usklajevanj med službami, ki se bodo s pridobljenimi izkušnjami uredile same od sebe.« / … / »Poleg 

tega je treba upoštevati pravila, ki urejajo financiranje univerz, zlasti načelo asimetrične nealociranosti 

(fongibilité), ki ga uvaja LOLF (Loi organique relative aux lois de finances/Organski zakon, ki ustreza finačnim 

zakonom iz 2001): univerzi ne pusti, da bi se udeležila proračunov »mezdne gmote« na podlagi kreditov za 

delovanje ali investiranje in ji prepoveduje, da bi povečala svoje mezdne stroške. Ta pravila imajo dva učinka:  

1. Še zdaleč ne dopuščajo avtonomnega upravljanja, pač pa prisiljujejo univerze, da upravljajo s 

pomanjkanjem, v glavnem z dvema sredstvoma: z uporabo začasnih del (vacations) in prekarnih 

zaposlitev (CDD - contrat à durée déterminée, pogodba za omejen oz. določen čas) namesto in na 

krajih statutarnih delovnih mest; zamrznitev nekaterih teoretsko odprtih – in potrebnih – delovnih mest. 

2. Drugo sredstvo za prilagajanje je to, da je več univerz skrčilo (in bo še skrčilo) ureditev dopolnilnih ur s 

pomočjo tistih, ki so na voljo (odpravljanje kursov, skrajšanje semestra, štetje CM – cours magistraux v 

TD – travaux dirigés. Druge univerze, denimo v Limogesu, že odlagajo povišanje mezd, čeprav so 

statutarne (= redne in za neomejen čas).« / … /  

»Ministrica torej dvakrat laže, ko omenja avtonomijo tako omejenih univerz: ni avtonomnega upravljanja 

univerz. Zakona LRU in LOLF sta priskrbela zanko, ki jo država zateguje kot za stavo. V nedvomno bližnji 

prihodnosti bosta kontraktualizacija statutarnih zaposlitev (stalnih za nedoločen čas) in zakon s 3. avgusta 2009, 

imenovan »mobilnostni za uradnike«, omogočila sprejemanje radikalnih rešitev za najhujše proračunske zagate.« 

http://blog.educpros.fr/henriaudier/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_organique_relative_aux_lois_de_finances
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/ … / »Univerze nimajo nobenega manevrskega roba: edina možnost, ki jim jo ponujajo obstoječa pravila, je, da 

same organizirajo uničenje javne funkcije (ki so jo znova postavili pod vprašaj statuti in neobjavljanje delovnih 

mest, ki bi jih teoretično morali priskrbeti), da pomnožujejo prekarne zaposlitve in zmanjšajo število osebja, kar 

bo učinkovalo na delovanje univerz.« / … / »Nekateri verjamejo, da vidijo v povečevanju lastnih virov – zlasti v 

povišanju vpisnin ali v različici, ki jo pomeni progresivni davek na diplomirance – rešitev teh težav, ki so poslej 

povsem prepoznane. Glede tega je prevara spretna, laž pa groba. Spomniti se je treba na dve pravili: 1/ vsak 

dodatni evro, pridobljen iz vpisnin, ki polni proračune univerz, je evro, ki ga država odtrga od globalne dotacije 

za financiranje (senatno poročilo št. 382 s 10. junija 2008, str. 11);  2/ računovodska previdnost narekuje, da se 

ne načenja pomembnega dela svojih – negotovih in omejenih – virov za rekrutiranje ali plačevanje osebja. 

Dodajanje teh dveh pravil ima potemtakem tale učinek: povečevanje lastnih virov je za univerze neobičajna 

operacija, omogoča pa jim, da se lotijo zgolj obrobja mezdne gmote. Zato pa državi omogoča, da zmanjšuje 

dotacije. Z drugimi besedami, povečanje vpisnin bi bilo orodje, ki bi spodbujalo dezangažiranje države. 

Univerze niso avtonomne niti po finančni plati. Ko je minila opitost od prehoda k nadomestku za avtonomijo, ki 

jo »ponuja« zakon LRU, je prišel čas za mačka: prenos mezdne gmote (za nekatere kmalu tudi nepremičnin) 

vsebuje funkcionalno krčenje tega dela proračuna in mehanično pavperizacijo univerz.« /… /. »Ko ministrici 

poslej kdo kaj reče o proračunu, pokaže 3,5 milijard, ki bodo letos dodeljene visokošolskim zavodom v okviru 

»pobud prihodnosti«, kar je novo ime za tisto, kar so še pred kratkim imenovali “Veliko posojilo”.« / … / »… te 

“pobude za prihodnost” so bile izdelane v kalnih razmerah, v naglici, skratka v dvomljivih okoliščinah. Priprava 

dosjejev za kandidaturo  (ne glede na njihovo poimenovanje: Labex, Idex, Équipex itn.)  je bila izpeljana, ne da 

bi bila večina učiteljev-raziskovalcev, raziskovalcev in inženirjev vsaj obveščena. Številni se bodo znašli v 

projektih, ki so jim povsem tuji. Poleg tega je ta priprava zaznamovana s škodljivimi učinki divje konkurence 

med zavodi, raziskovalnimi ekipami in posamezniki, saj je edino jamstvo, ki ga je dala vlada, to, da bodo 

izbranci maloštevilni. To bo čudna in ponarejena konkurenca, slutiti bo mogoče, kdo bo dobil, še preden bodo 

dosjeji vloženi …« / »Zakaj bi morala “nespodobnost” – in nehvaležnost – osebij ESR premagati to mano? Ker 

operacija Velikega posojila ni nikoli bila in nikoli ne bo krepilni dež evrov na uvele univerzitetne strukture. Vsaj 

zaradi treh razlogov:  

1. Ministrstvo hote zamenjuje “milijarde”, naložene kot Veliko posojilo, in milijone dohodkov, ki jih 

lahko porabijo srečni izbranci.  

2. Celotna vsota 16 milijard evrov je namenjena le na nekaj krajev, ne pa vsem univerzam. 7,7 milijard 

evrov kapitala je namenjenih “idexom” (initiatives d'excellence), zadnji stopnji “rakete polex” 

(politique d'excellence). Manj kakor polovica od 17 vloženih projektov (z globalno vlogo za približno 

17 milijard evrov) bo, kolikor vemo, deležna obresti od te vsote.  

3. Vsote, ki so tako dodeljene nekaterim, so pri priči odtegnjene vsem. Pravzaprav je popravljalni zakon za 

finance z 21. januarja 2010 anuliral 125,3 milijone evrov iz Medministrske misije za visoko 

izobraževanje in raziskovanje (MIRES), se pravi, iz proračuna visokega izobraževanja, da “pokrije 

povečanje bremena obresti, ki izhajajo iz nacionalnega posojila”«. / … / 

»Z drugimi besedami, deseterica univerz bo v prihodnjih letih prejela vsote, ki so bile zamrznjene na začetku leta 

2010, kar je drugačno od fanfar, ki oznanjajo ta veliki projekt za prihodnost raziskovanja v Franciji. Veliko 

posojilo je vračilo, ne pa finančno prizadevanje države.« /… / »Lahko pa je obenem orodje za neki drugi cilj: za 

pospešitev rekompozicije univerzitetnega in raziskovalnega prostora. To ni darilo, ampak past z neizračunljivimi 

posledicami:  

1. Za nekaj deset milijonov evrov na leto se je pospešilo odstavljanje izvoljenih organov v prid 

imenovanih struktur. PRES (Poles de recherche et d'enseignement supérieur), ki so že zahtevali 

precejšnja reorganizacijska prizadevanja in ki so se velikokrat spremenili v strukture za obhajanje 

izvoljenih organov na univerzah, so poslej nadomeščeni s koncentriranimi, imenovanimi in 

nepresojnimi odločajočimi instancami, ki izvajajo reorganizacije, ki jih uvajajo Labexi, Idexi in drugi 

totemi “polex”. 
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2. Komaj so bile kooperacije med laboratoriji PRES na novo začrtane, že projekti, imenovani “projekti 

odličnosti” silijo v nove rekompozicije, da bi ustregli svojim imperativom – kaj je pogoj sine qua non 

za sodelovanje pri distribuciji deležev. Za kakšne finančne pridobitve?  In kaj bo s PRES, ki velikokrat 

nosijo projekte, ki bodo zaman sodelovali v tekmi za oblast in bodo marginalizirani v razmerju do 

“zmagovalcev“? Da bi si predstavljali resnične vzvodne učinke za “lavreate“ teh regrupiranj, s katerimi 

se sladka vlada, je treba poznati prejšnje proračune tako zbranih ekip in izmeriti obseg realnega 

povečanja njihovih virov. Za “zgube“, za veliko večino laboratorijev in ekip, je položaj bolj jasen: 

njihov proračun je že bil odrezan in bo še naprej.  

3. Navsezadnje bo mehanizem pristopa k tem skladom (na voljo so zgolj obresti dodeljene vsote) prispeval 

k potiskanju univerz v zmešnjavo vlog med zasebnimi in javnimi sektorji. Sicer pa v zvezi s tem ne 

pozabimo, da zadnje zakonodajne dispozicije o skladih, izglasovane 2. decembra lani, kažejo, da je bil 

to eden izmed drugotnih ciljev vlade. //  

»Laž o obsegu proračunskega prizadevanja države se ne ustavi tukaj. Pravzaprav bi lahko zanesljivo stavili, da 

bodo te dodeljene vsote po metodi, ki je bila že preskušena z “Načrtom kampus“, v celoti vknjižene v sleherni 

proračun, kar v ničemer ne ustreza dejanskim razpoložljivim ali zares porabljenim vsotam: napovedanih 5 

milijard evrov za “Načrt kampus“, 71 milijonov porabljenih leta 2010. Sicer pa ni izključeno, da po zgledu tega, 

kar je bilo uporabljeno pri “načrtu licenca“, ne bo mogoče v celoti porabiti teoretsko dodeljenih vsot, zlasti pa ne 

najti kvalificiranih oseb za izvajanje nekaterih misij. Toda obsedenost ministrice s tem, da na začetku izvajanja 

proračuna prikazuje vsote, se za to ne meni: te vsote niso namenjene uporabi: glavno je, da so napovedane.«// 

»Nespodobnost je v kulturi prikazovanja in v laži, povzdignjeni v način vladanja. Nespodobnost je to, da misliš, 

da se osebja tega ne zavedajo. Nespodobnost je tudi osebja poučevati o državljanskih dolžnostih v krizi, medtem 

ko se propadanje njihovih delovnih razmer in opravljanja njihovega poklica vsak dan pospešuje.«// »Nenehna 

revidiranja poučevalnih maket … in odpiranje novih izobraževalnih linij zahtevajo čedalje več upravljalskih 

dejavnosti, ki neizmerljivo žrejo čas. Dokazujejo, če je to še potrebno, da si ministrstvo briše noge na 

“avtonomiji univerz“, in producirajo “strokovnjake“ za montiranje in izvajanje projektov, uvajajo nove stroške v 

ekvivalentih delovnih ur na stroške izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti, ki zahtevajo odmik in refleksijo.« 

// »Težnja, da bi privilegirali razporejanje študentov (na stroške izobraževanja) in fantazma “profesionalizacije“ 

(pomnoževanje poklicnih masterjev [master-pro], pomnoževanje stažev pri licenci) bolj in bolj vodi učitelje in 

učitelje-raziskovalce k tratenju časa v upravljalskih in razvrščevalskih nalogah na stroške njihovih drugih 

poslanstev.« // »Vzporedno s to tendenco poteka doslej neznano razvrednotenje simbolične in, in fine, finančne 

vrednosti izobraževanja. Več univerz – ne glede na to, ali so ali niso prešle k “razširjenim odgovornostim in 

kompetencam“ – sistematično striže plačila za komplementarne ali nekomplementare ure izobraževanja ali pa 

organizira montaže, da bi omejile stroške zanje. V določenem številu primerov taki postopki vodijo v zmanjšanje 

mezd osebja, v drugih primerih pa v stagnacijo za težje naloge. Je “nedostojno“ na to opozarjati?«// »Učitelji-

raziskovalci, podvrženi reorganizacijam izobraževalnih struktur, ki so postale vsakoletne, si morajo potemtakem 

naložiti misije, ki običajno administrativno pripadajo administrativnemu osebju, katerega število je tako majhno 

– razvrščanje študentov skoraj petkrat nižje od povprečja v deželah OECD – da tega ne zmore izvesti. Javna 

kolektivnost je dvakrat na izgubi na finančni ravni: delež mezde učiteljev-raziskovalcev, ki so jim pripadle te 

naloge, ni vložen ne v izobraževanje ne v raziskovanje in je objektivno večji, kakor bi bil, če bi se temu posvetilo 

administrativno osebje. Finančna godlja nemara ni vidna, a zato ni manj ekscesivna.« // »Sicer pa so izvoljenim 

instancam odvzete zmožnosti za poseganje v znanstvene politike, hkrati pa so pod prisilo postale delovodje te 

zadolžitve za reformatiranje. // Je “nedostojno“, če se zgražamo nad temi mehaničnimi učinki LOLF (Loi 

organique relative aux lois de finances – Organskega zakona, ki ustreza finačnim zakonom iz 2001) in LRU 

(Zakona o svoboščinah in odgovornostih univerz iz 2007), je “nedostojno“, če trdimo, da je (takšna) avtonomija 

slepilo, bedna krpica prek prisilno potekajočega restrukturiranja, slepega za znanstveno kakovost ekip, ki ga 

kakor še nikoli usmerja centralna oblast?«  // »Del novih administrativnih nalog, ki jih je uvedla avtonomija 

univerz in nove norme znanstvene “odličnosti“, ni okrepil potrebnega osebja, temveč jih je povnanjil za krepko 

ceno. Nekateri laboratoriji so že pri izdelovanju svojih projektov “polex“ uporabljali izvedence za montiranje 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_organique_relative_aux_lois_de_finances
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_organique_relative_aux_lois_de_finances


 

8 

 

 

Spodnašanje in uničevanje družbenih institucij 

Kakor sleherna totalitarna formacija tudi neoliberalna ignorira obstoj družbenih institucij, na 

katerih naravo imajo želje vladajočih bolj malo vpliva, kar seveda ne pomeni, da jim ne 

morejo škodovati ali jih, lokalno, celo izničiti – kar navsezadnje ravnokar počnejo. In 

univerza, tudi z drugimi imeni, je družbena institucija predvsem tiste civilizacije, ki je nastala 

v območju Mediterana in nato v zahodnem pasu evropske celine. Da je družbena institucija, 

pomeni, da ima v teh družbah neko mesto in neko funkcijo, ki ni oktroirana, ampak je rezultat 

zgodovinskih družbenih procesov. Opisovanje več kakor tisočletne evolucije te institucije, ki 

je v stalnih, čeprav različno zaostrenih konfliktih z vladajočimi preživela to dolgo obdobje (če 

                                                                                                                                                                                     
znanstvenih dosjejev, upravljalce internetnih mest (sites) ali zasebna računovodstva.« // »Kje je nespodobnost, 

ko so univerze zaradi proračunske zanke prisiljene (ali se v skrbi za menežersko “modernost“ same prisiljujejo) 

povnanjiti svoje dejavnosti?« // »To povnanjenje je zgolj najbolj viden del potuhnjene privatizacije, kamor sodijo 

RGPP (Révision générale des politiques publiques) in LRU, pa tudi javna partnerstva brez zakonskih orodij. 

Temelji na spodbujevalnih logikah in na fenomenih ponotranjevanja pri akterjih političnih izbir, predstavljenih 

kot samoumevnosti brez alternative ali kot neogibne tehnične prisile, kadar ne gre za latentne ali neposredne 

grožnje osebjem ali univerzam in njihovi prihodnosti. Ta strategija spodbuja univerzitetnike, da sami opravijo 

delo, ki ga vlada ne more vzeti nase politično.« // »Pogodbe javno-zasebnega partnerstva, sklenjene leta 2004 so 

leta 2008 postale (zakon št. 2008-735 s 28. julija) neogibne, čeprav jih je Ustavni svet postavil pod znamenje 

“kršitve občega prava“, obče uporabljano orodje za javno naročanje, v prvi vrsti za sektor visokega 

izobraževanja in raziskovanja. Nedavne izkušnje javno-zasebnega partnerstva, ki jih Računsko sodišče daje za 

zgled, kljub vsemu vabijo k temu, da z največjo previdnostjo obravnavamo to vrsto dispozitivov, ki so lahko 

sočnejši za zasebnega partnerja kakor za upravljalca javnega denarja. V nekem drugem poročilu pa Računsko 

sodišče tudi pravi, da bo “pravna in finančna formula, izbrana za zagotavljanje tega partnerstva, to je, dovoljenje 

za začasno zasedbo javne domene, oprta na konvencijo o najemu, neogibno s časom imela hude posledice za 

državne finance“ (str. 673). Sodišče nato sklene: “Ta operacija na splošno zastavlja vprašanje o proračunskih in 

finančnih posledicah operacij partnerstva javno-zasebno, zlasti v primeru dovoljenj za zasedbo javne domene. 

Ta formulacija se zdi neprimerna, ko gre za netrgovsko javno službo, ker bo zaradi pomanjkanja 

prejemkov v celoti naprtila državnim financam breme, ki bo nesorazmerno v primerjavi s takojšnjim 

proračunskim olajšanjem, ki ga omogoča za vsoto deficita in javnega dolga. “ In Sodišče vabi k 

poglobljenemu razmisleku o realni koristnosti teh inovirajočih formul, ki ponujajo prednosti zgolj kratkoročno in 

se naposled izkažejo za srednjeročno in dolgoročno potratne.« (str. 675, podčrtali pri SLU‒Sauvons l'Université, 

spletna stran: http://www.sauvonsluniversite.com/).// »Da, res je veliko nespodobnosti v ministričini nesramni 

drži, tem bolj, ker so precejšnja sredstva izgubljena zaradi potrat vznemirljivih razsežnosti, povzročilo pa jih je 

jedro prisiljevalnega procesa: aktualna raba tako imenovane kulture projekta.« // »Koliko znese množica 

nadštevilnih členov vpeljanih z uvedbo bibliometrije in novih norm AERES (Agence d'évaluation de la 

recherche et de l'enseignement supérieur) v evalviranje učiteljev-raziskovalcev? Koliko stane dirka za 

objavljanje, ki lahko poteka prek organizacije kolokvijev, katerih edina funkcija je ta, da obstajajo in ustrezajo 

zahtevam slepe kvantitativne evalvacije znanstvenih del, medtem ko so sredstva (v terminih časa in 

kvalitativnega ocenjevanja) za evalvatorje, zlasti pa za sekcije CNU (Conseil national des universités),  slej ko 

prej revna (da ne rečemo neobstoječa). Tudi to je vprašanje proračuna in ni »nedostojno«, če na to opomnimo.« 

// »Bolj kakor si nadevati užaljeno držo in deliti nauke o spodobnosti bi morali, gospa ministrica, je treba 

govoriti o teh rečeh: o realnosti izvajanja vašega proračuna, o proračunski zanki, zadrgnjeni okrog »avtonomnih« 

univerz in njihovega osebja, o prividih milijard vaših Potemkinovih univerz, o dolgoročnih bremenih, ki ste jih 

obesili na naša ramena, o skritih stroških vaše politike.« 
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ne upoštevamo dogajanj zunaj območja t. i. latinskega krščanstva, kjer se je vrsta stvari, ki jih 

imamo za evropske, dogajala že prej, vendar z drugačnim izidom zaradi okoliščin), v 

pričujoči intervenciji ne bi moglo biti dovolj izčrpno – zaradi mnogoterosti in heterogenosti 

zgodovinskih konjunktur bi bilo neogibno neproduktiven ponaredek − in ga zato opuščava oz. 

prelagava na morebitno diskusijo.
7
 

In kaj je družbena institucija? Za Émila Durkheima, ki je besedi dal rigorozno opredelitev in 

jo spremenil v znanstven koncept, tvorijo družbene institucije vsa kolektivno vzpostavljena 

verovanja in načini obnašanja.
8
  Sodi med družbena dejstva, saj obstaja sama zase in ne glede 

na individue ter zunaj dosega njihovih želja in naklepov. Družbene institucije in sploh 

družbenega dejstva ne prepoznamo po tem, da nosi napis »to je družbena institucija« oz. »to  

je družbeno dejstvo«, nista kar nekaj ponujenega dojemanju (nista stvar birokratskega ali 

oblastniškega sklepa, naklonjenosti, nagnjenja itn.), pač pa ju je treba rekonstruirati na 

podlagi učinkov njunega delovanja s preskušanjem in opazovanjem. Če teh učinkov v 

družbenem življenju ni mogoče zaslediti, kakor ni mogoče zaslediti družbenih učinkov 

(prisile k določeni vrsti mišljenja, ki presega horizont »divje misli« oz. intelektualnega 

brkljanja) univerze oz. intelektualnega dela v provincialnih družbah (ne gre za uradna 

poimenovanja, ampak za oblikovanje obnašanj in pojmovnega vesolja), potlej v 

obravnavanem okolju pač ni univerzitetne institucije ali pa je − v najboljšem, a zelo redkem 

primeru − zgolj ni tam, kamor so jo nosilci moči poskušali konfinirati s pomočjo 

poimenovanj, klasifikacij in po njihovem »družbenih« hierarhij, dostojanstev in reverenc, in 

obstaja mimo njih. Že Durkheimov učitelj Numa Denis Fustel de Coulanges, avtor La Cité 

antique (Durand, Pariz, 1864) in Histoire des institutions politiques de l'ancienne France 

(Hachette, Pariz, 1901‒1914) poleg vrste drugih del s sorodno problematiko, ki je raziskoval 

antične in srednjeveške politične institucije, je ugotovil, da niti politične institucije niso 

produkt režimov, pač pa, prav narobe, ukalupljajo in določajo njihovo eksistenco. Po 

njegovem mnenju so institucije tako trdne, da trajajo zelo dolga obdobja še po tem, ko so 

konkretne države in oblasti že izginile z obličja Zemlje. Za Marcela Maussa je institucija 

skupek uveljavljenih dejavnosti, s katerimi se posamezniki srečujejo.
9
 Tudi nefrancoski 

začetniki sociologije so se ukvarjali s konceptualiziranjem družbene institucije, npr. Max 

Weber, ki meni, da je družbena institucija grupiranje, ki ima notranja statutarna pravila, ki 

veljajo znotraj določenega območja delovanja, v katerem se znajdejo vsi, ki delujejo na 

opredeljiv način in v skladu z določenimi pravili.
10

 Seveda so o družbenih institucijah pisali še 

številni drugi avtorji, npr. Talcott Parsons, Erwing Goffman, John Rawls, Maurice Hauriou, 

                                                           
7
 O tem gl. Taja Kramberger, Zgodovinsko-antropološki oris oblikovanja univerzitetnih habitusov (končno 

raziskovalno poročilo), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2009. 
8
 Cf. Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, 1871, str. XXII-XXIII. Les Presses universitaires 

de France, 16. izd., 1967. 
9
 Cf. Marcel Mauss in Paul Fauconnet, »La sociologie: objet et méthode«,  članek »Sociologie«, Grande 

Encyclopédie, Société anonyme de la Grande Encyclopédie, Pariz, 1901, vol. 30. 
10

 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 1921 in 1922. Četrta izdaja iz leta 1956 ima naslov Wirtschaft und 

Gesellschaft – Grundriß der verstehenden Soziologie. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Histoire_des_institutions_politiques_de_l%27ancienne_France&action=edit&redlink=1
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celo Friedrich von Hayek, vendar k opredelitvi družbene institucije niso prispevali nič 

odločilnega, nekateri, npr. Hayek, niso ravno najbolje razumeli, za kaj gre.  

Če torej rečeva, da je univerza družbena institucija, potlej ne misliva upravnega odbora, 

rektorata, celo ne učiteljskega zbora nobenega posamičnega visokošolskega zavoda, ampak 

strukturno in strukturirano mesto, ki so ga izločile predvsem evropske družbe, ker so se okrog 

njega organizirale dovolj specifične družbene funkcije in selekcionirana skupina ljudi, od 

države ali zasebnih fundacij ustanovljeni zavodi pa lahko tej družbeni instituciji bolj ali manj 

ustrezajo, včasih pa sploh ne. Vsekakor je mogoče trditi, da ta družbena institucija ni 

namenjena prenašanju veščin, spretnosti in »kompetenc« (še enkrat usposobljenosti), 

pridobljenih z urjenjem v »koristnih« (komu?) početjih, ki seveda – v pertinentnih definicijah 

in z opredeljeno vlogo nastopajo kot orodja v spoznavnih procesih in kot njihovi stranski 

produkti (saj bi težko rekli, da se je npr. Galileo Galilei izpostavljal inkviziciji zaradi 

teleskopa, ki je bil odtlej za celo množico podjetnikov in rokodelcev stoletja vir zaslužka, 

ampak zaradi nečesa povsem drugega, in teleskop ni bil in še zmerom ni merilo njegovih 

»dosežkov«, kar bi bržčas bil, če bi tedaj strašili po svetu kak Hayek in njegovi verniki). 

Temu so namenjene druge institucije.  

Univerza je tako kakor sleherna družbena institucija strukturiran prostor; pri tem, kakšne 

narave je ta prostor, imata odločilno vlogo na eni strani integriranost institucije – pravzaprav 

vrsta integriranosti, saj družbene institucije ne morejo obstajati zunaj družbenega okolja
11

 – in 

na drugi strani družben raison d'être institucije. Kar zadeva družbeno integriranost je očitno, 

da nimamo opraviti s hierarhizirano organizacijo administrativne oz. upravljalske moči, saj 

cilj univerze navzlic temu, da se v njenem okrilju skupaj s kulturnim in intelektualnim 

kapitalom koncentrira tudi določena družbena moč, ni izvajanje oblasti, temveč socialna 

distribucija kulturnega in intelektualnega kapitala, ki bi bila v razmerah dejanske demokracije 

(republike človekovih in državljanovih pravic brez kakršnekoli diskriminacije) neporabljiva. 

Tedaj bi univerza bila eden izmed pomembnih virov socialnega bogastva, in sicer prav tisti, ki 

bi omogočal režim demokracije, v katerem ni mesta za elite, utemeljene na grabljenju in 

sleparjenju. Družbena funkcija univerze kot družbene institucije je potemtakem radikalno 

drugačna od družbene funkcije večine ustanov, ki se na deklarativni ravni in na prvi pogled s 

to družbeno funkcijo utemeljujejo in legitimirajo ali si vsaj nadevajo njeno ime, a se v 

sleherni konjunkturi, v kateri so univerzitetnikom dostopni drugi kapitali in visoko mesto v 

družbeni hierarhiji ali pa lukrativna »ekonomska« funkcionalizacija (anuliranje univerzitetne 

avtonomije s podreditvijo industrijskemu in spekulativnemu kapitalu) – kar je v flagrantnem 

nasprotju z družbenim interesom, t. j. z distribucijo kulturnih in intelektualnih kapitalov, ki je 

                                                           
11

 O zapleteni povezanosti posamičnih polj kot koherentnih in relativno avtonomnih entitet družbenega prostora 

z logiko in delovanjem družbenega prostora samega je na več mestih pisal Pierre Bourdieu. Gl. zlasti Pierre 

Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Pariz, Minuit, 1979; Pierre Bourdieu, Ce que parler veut 

dire: l’économie des échanges symboliques, Pariz, Fayard, 1982, str. 157‒161; »L’identité et la représentation«, 

Actes de la recherche en sciences sociales, n° 35, november 1980, str. 63‒72. 
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gibalo in raison d'être univerze-družbene institucije in razlog za njen obstoj – spremenijo v 

strežaje interesov, asocialnih v temelju in po učinkih.  

Univerzitetna institucija je potemtakem kvintesenca (osmišljujoč ali omogočajoč dodatek, 

bistveno načelo, zgostitev) posebnega področja družbene dejavnosti, ki v obstaja v večini 

razvitih družb. Čeprav je pogosto kontaminirana z religijo in drugimi oblikami verovanj, kot 

kvintesenca omogoča in varuje avtonomijo celotnega področja, vendar je pogoj za to vlogo ta, 

da to področje zares obstaja v dani družbi kot torišče ali polje posebnih družbenih praks in da 

v kulturi/družbi obstaja zavest o tej posebnosti. Možna je namreč povsem zunanja imitacija 

družb, ki bi se jim družbena elita take družbe rada iz teh ali onih razlogov priličila in se 

mednje uvrstila, kajpada dosledno na ravni videza. Ta elita ni zmožna prepoznati 

intelektualnega življenja v svoji lastni družbi in ga upoštevati, prav narobe, to življenje, ki 

kdaj pa kdaj obstaja vsemu navkljub, si ta elita prizadeva uničiti, ker moti njene spekulacije.  

Razkroj univerze kot družbene institucije je potemtakem uvod v strukturno kulturno 

destrukcijo, v izstop iz civilizacije, v kateri obstaja intelektualni sektor družbenega življenja 

kot njena nujna sestavina. In prav tega podviga so se lotili in to izvajajo Hayekovi verniki in 

neofiti, ne da bi v svojem napuhu, pohlepu po moči in topoumni ozkosti sploh vedeli, kaj 

pravzaprav počnejo: prehod v drugo epoho, v kateri bodo dosežki humanizma in 

razsvetljenstva s človekovimi pravicami, pridobitvami večstoletnih delavskih bojev, z 

intelektualnimi preboji in progresivnim odpravljanjem vseh vrst diskriminacij od socialne, 

rasne do spolne nadomeščeni z nevprašljivo podrejenostjo večine prebivalstva in punktualnim 

filantropizmom tistih, ki bodo imeli – če je že nimajo – v rokah vso družbeno moč in to moč 

neomejeno in neodgovorno uporabljali. Pot v svobodo oligarhije je pač pot v sužnost 

absolutne večine prebivalcev planeta, o katerih ta nikomur odgovorna oligarhija odloča pod 

gesli razvoja, globalizacije in vsakršnih površinskih toleranc, medtem ko kot ekstremna 

degenerirana forma imperialističnega kapitalizma izvaja po radikalnosti in obsegu povsem 

novo akumulacijo bogastva in koncentracijo moči s pomočjo argumentacijskih nizov izpred 

dveh stoletij.
12

 

 

Pomen družbenega delovanja univerz 

Delovanje univerze lahko razdelimo na dve področji, na notranje in zunanje, vendar je obstoj 

in delovanje enega pogoj za delovanje drugega. Navznoter je univerza institucija, v okrilju 

katere se na organiziran način prenašajo znanja, spoznanja in spoznavni postopki na 

študentsko populacijo, ki v teh procesih ni pasivna, marveč sama prispeva svoj delež. To 

aktivno navzočnost ljudi, ki so na univerzo prišli po novo vednost in tehnike pridobivanja 

vednosti (znanosti in discipline) omogoča posebna organizacija te družbene institucije, ki je 

meritokratska (obstaja hierarhija med udeleženci procesa, vendar ta hierarhija temelji na 

spoznavnih dosežkih, se pravi, je v glavnem neformalna in je le sekundarno sankcionirana z 

naslovi. Pravzaprav je dovolj jasno znamenje, da nimamo opraviti z univerzo, kadar naslovi 
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 Cf. npr. René Passet, L'illusion néo-libérale, Pariz, Fayard, 2000. 
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prevladujejo nad spoznanji in ni mogoče enakopravno soočanje spoznanj v nehierarhičnih 

debatah, v katerih naslovi ne pomenijo prednosti ali možnosti, da bi bila osebam, članicam 

akademskega kolektiva, ki so nižje na hierarhični lestvici, onemogočena enakopravna 

udeležba. Druga komponenta univerzitetne institucije je potemtakem načelo kolegija).  

V okrilju tega notranjega delovanja (spoznavne produkcije, transmisije postopkov, soočanja 

argumentov in verifikacije) se dogaja reprodukcija same institucije, ki je ne more določati ali 

izvajati nihče drug kakor univerza sama, ker nad njo na področju, na katerem deluje, ni 

nobene nadrejene instance, ki bi bila za to bolj kvalificirana od nje same. V zunanjem 

družbenem prostoru, v okrilju kompleksno in diferencirano strukturirane socializacije znanj in 

etike svobodne in argumentirane konfrontacije stališč se dogaja diferencirana intervencija v 

mentaliteto oz. imaginarij družbenega okolja, ki okolje spreminja.
13

 Če te intervencije ni, če 

družbeno okolje vidi v univerzi kraj privilegirancev, ki obstaja zato, ker obstaja tudi drugje in 

ker omogoča hitro in ceneno promocijo članov elit, imamo opraviti s provincialno kulturo, ki 

nujni minimum intelektualnih impulzov prejema iz drugih okolij, ne pa iz svoje lastne 

intelektualne produkcije, ki te produkcije ne potrebuje in je zanjo zgolj strošek. Tako okolje ni 

nikakršna redkost, še zlasti ne v regiji, kjer živimo, domnevamo lahko, da se bo lahko tako 

tudi ohranilo, če se bo odpovedalo kakršnikoli individualnosti in aspiracijam po avtonomiji, 

se pravi po kompleksni družbi, in se podredilo neki metropoli zunaj sebe. Le navidezen 

paradoks je, da ekskluzivni nacionalizem rodu in grude, ki v našem okolju nadomešča 

kulturo, lahko prosperira le v popolni podreditvi dejanskim metropolam, ki za to okolje 

producirajo praktično vse pomembne oblike sociabilnosti.
14

 Vloga univerze v okolju, ki je 

intelektualno aktivno, dinamično in je v njem univerza kot družbena institucija rezultat in 

                                                           
13

 Prim. Maja Breznik in Rastko Močnik, »Humanistika in družboslovje v primežu liberalne Evrope«, ČKZ, 

XXXVI/233, 2008, str. 178–198; tudi Irena Šumi, »O identiteti, ali o koristnosti analitske organizacije 

perspektive v sedanjosti«, Natalija Vrečer (ur.), Medkulturne kompetence v izobraževanju odraslih, Ljubljana, 

Andragoški center RS, str. 55–69. 
14

 Redukcijo kompleksne družbe na zgolj eno statično kulturno komponento, ki prevzame funkcionalnost 

odsotne heterogene in pluralne celote ter sugerira togo samozadostnost in to, da je povsem zunaj dosega za 

družbeno kritiko in objektivacije tistih oseb, ki tej kulturni komponenti ne pripadajo, Michael Herzfeld imenuje 

esencialistični relativizem (essentialist relativism) ‒ za razliko od kritičnega relativizma (critical relativism), ki 

implicira dvojno bourdieujevsko refleksijo: racionalno analitično in družbeno angažirano politično. Herzfeldu je 

jasno, da je »objektivistična pozicija« sama del problema statičnega delanja znanosti in s tem del epistemične 

ovire, ki jo je treba preseči, kakor so tudi »zgodovinska dejstva«, na katere se tako rada sklicuje »objektivistična 

zgodovina«, le specifično (s perspektivo ter z interesi zgodovinarja ali skupine zgodovinarjev) pogojene 

družbene reprezentacije. Cf. Michael Herzfeld, »Engagement, Gentrification, and Neoliberal Hijacking of 

History«, Current Anthropology, 51/S2 (S–Supplement, tema: Engaged Anthropology: Diversity and 

Dilemmas), oktober 2010, str. S259–S267. V tem članku avtor med drugim skozi lastno socialno antropološko in 

aktivistično terensko udeležbo na Tajskem (pa tudi v Grčiji in v Rimu) prikaže, kako je neoliberalizem 

kontaminiral koncept »dediščine« in ga podvrgel specifični in pomenljivi tržno uporabni doksi, pri kateri so 

razmerja med kategorijami sorodstva/klientele/skupnosti, rezidence/prostora in lastnine na novo definirana skozi 

prizmo dopuščanja tržnih špekulacij z zgodovinskimi spomeniki. Na drugem koncu te ideološko-ekonomske 

hegemonije, ki v retoričnih ekskurzih sicer »varuje dediščino«, je surova privatizacija muzejev in razprodaja ali 

celo plenjenje njihovih eksponatov. 
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orodje intelektualne dejavnosti in je prav kot taka na diferenciran način namenjena vsem 

segmentom družbe, je racionalizirajoče poseganje v mentalitete družbenih skupin in njihove 

imaginarije. 

Potemtakem imamo pri univerzi opraviti z dvema kategorijama, in sicer z univerzo – 

družbeno institucijo in z univerzo – zavodom, ki je v nekakšnem nujno variabilnem (in 

extremis, nikakršnem) odnosu do prve, ustanovila pa ga je taka ali drugačna koncentracija 

družbene moči. Namen te ustanovitve je velikokrat onemogočiti delovanje prve, največkrat s 

poskusom nadomeščanja in z navideznim saturiranjem univerzitetne funkcije. Vsa zgodovina 

razmerja med nosilci družbene moči in univerzo – družbeno institucijo je sestavljena iz 

poskusov nadomeščanja univerze z neko servilno ustanovo, včasih tudi bogato obdarjeno in 

vzdrževano, in izmikanjem družbene institucije oblastnemu primežu, včasih tudi z drugimi 

imeni in z odmiki od »univerz« – ustanov oblasti.
15

 

Univerza ‒ družbena institucija, katere primarna funkcija bi bila transmisija zgolj veščin in 

kompetenc, ne obstaja. Tehnična znanja so seveda potrebna kot pripomočki in orodja v 

spoznavnem delu znanosti, tako da ni mogoče reči, da v spoznavnih procesih nimajo 

nikakršnega mesta, prav narobe, do znanosti so v razmerju, ki je podobno njihovemu razmerju 

do nekaterih gospodarskih dejavnosti, zlasti do industrijske produkcije. V obeh primerih so 

uporabna, njihov namen pa ni v njih samih, ampak zunaj njih, v polju aplikacije. Polje 

aplikacije kot specifični kontekst odloča o njihovi vrednosti v skladu s svojo strukturo in 

naravo ciljev, ki jih vsebuje. V znanstvenem delu merilo njihove vrednosti ni njihova 

primernost za take ali drugačne družbene manipulacije (ekonomske, politične, religiozne itn.), 

ampak stopnja oz. količina šuma med njimi in spoznavnim procesom. Tehnična znanja in 

veščine seveda imajo svoje mesto v družbenem življenju, in to ne zgolj v njegovem 

ekonomskem in administrativnem segmentu, vendar je okvir njihove produkcije in 

socializacije drugačen od univerzitetnega. Zapisala sva že, da je univerza nekakšna 

institucionalna kvintesenca intelektualnega življenja družb evropskega tipa in kot taka kraj, ki 

je primarno posvečen dejavnostim, družbenim praksam, ki producirajo in socializirajo 

racionalna spoznanja: znanostim. 

Znanost ni zgolj ena sama, tudi če med prave znanosti prištevamo zgolj naravoslovje in 

matematiko, kar je seveda močno vprašljivo. Razlike med znanstvenimi diskurzi so v funkciji 

njihovih spoznavnih horizontov in niso izmišljotine – izmišljotine so navidezni odgovori 

navidezne znanosti na zahteve družbenih skupin, ki razpolagajo z družbeno (pre)močjo. Te 

izmišljotine lahko celo kratkoročno strežejo njihovim kratkoročnim interesom, a že v 

naslednjem koraku se spremenijo v destruktivne lebdeče fragmente brez koherence, ki motijo 

družbeno življenje v celoti. Če pustimo vnemar (v tem besedilu, sicer pa je obračunavanje s 

temi videzi eno izmed neogibnih opravil znanosti) te produkte človeške neodgovornosti, do 

katerih pride predvsem zaradi vsiljenega razmerja gospodar – hlapec, lahko rečemo, da 
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 O tem gl. Taja Kramberger, Zgodovinsko-antropološki oris oblikovanja univerzitetnih habitusov (končno 

raziskovalno poročilo), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2009. 
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seveda obstaja med znanstvenimi disciplinami, ki sestavljajo ta blok spoznavne dejavnosti 

številne sorodnosti in povezave, da pa te ne odpravljajo ne znanstvenih domen in ne 

spoznavnih objektov posameznih disciplin, se pravi njihove relativne avtonomije. Pravzaprav 

ta avtonomija omogoča pertinentna in kontrolirana razmerja med znanostmi, zlasti tista, v 

katerih deli znanstvenih postopkov in spoznanj ene discipline nastopajo kot orodja druge 

discipline (npr. matematika v fiziki), discipline pa se ne reducirajo druga na drugo. 

 

 

Neznosnost pogleda humanističnih in družbenih znanosti 

Humanistične in družbene znanosti
16

 niso nič drugega kakor skupina znanstvenih disciplin, 

katerih predmeti so take narave, da jih na poseben način in veliko bolj neposredno kakor »trde 

znanosti« izpostavljajo interesom neznanstvenih, tj. nespoznavnih družbenih agensov in 

njihovim praktičnim in spekulativnim ideologijam. Kot znanstvene discipline so podobne 

»trdim« znanostim, vendar s to posebnostjo, da ne razpolagajo z vstopnim pragom, ki bi bil 

enkrat za vselej družbeno potrjen. Zato vsak mimoidoči interesent za človeške duše misli, da 

lahko lomasti po lingvistiki, zgodovini, antropologiji ali sociologiji. To seveda ni res, je zgolj 

družbena reprezentacija, vendar prav ta (za provinco pravšnja) reprezentacija omogoča 

napačna pričakovanja, od katerih je prvo potrjevanje vrednot, verovanj in početij vladajoče 

ideološke kompozicije, drugo pa vpreganje teh disciplin v ekonomsko-propagandna opravila, 

za katera humanistična in družboslovna znanost v resnici ni potrebna. Lingvistika in 

zgodovina namreč ne potrjujeta narodne samobitnosti, sociologija in antropologija pa ne 

ovekovečata razredne strukture in oblastnih razmerij, še manj sta lahko v službi neposredne 

eksploatacije ljudi ali, danes, segregacije množic prav v momentu, ko bi nove tehnologije 

omogočile radikalno zmanjšanje delovnega časa in drugačno koncepcijo industrijskega dela 

namesto povečanega odvajanja zdaj že neznansko velikega deleža sproduciranih vrednosti za 

akumulacijo finančnega in sorodnih neproduktivnih kapitalov, saj bi lahko industrijski delavci 

v enakem številu kakor doslej delali toliko, da z bolj učinkovitimi postopki v krajšem času 

sproducirajo enako količino blaga, kakršna je bila pred leti v razmerah nižje produktivnosti 

dovolj za njihove plače. Ugotavljata pa [sociologija in zgodovina] lahko, da normiranje 

delovnega časa in produktivnosti, lastnina in prisvajanje presežne vrednosti niso rezultat 

zakonitosti, ki bi bile družbi imanentne, ampak da gre za arbitrarne manipulacije lastnikov 

                                                           
16

 Beseda »vede«, ki v njihovem primeru v slovenščini največkrat nadomešča izraz »znanosti«, velikokrat 

spontano označuje nekakšno poljubnost, razpuščenost in retoričnost te skupine disciplin, kar v veliki meri 

ustreza stanju stvari v Sloveniji, vendar v tem pomenu nima ekvivalenta v tujih jezikih – kakor ga nima še 

marsikateri izraz, ki sestavlja tukajšnji »akademski« žargon. Izraz »veda« je bil nekaj časa v rabi za erudicijo oz. 

učenost, za znanost nasploh, izurjenost ipd. in se je do določene mere ujemal s tem, kar je v obdobjih pred 

znanstveno revolucijo v 18. in 19. stoletju pomenil izraz »scientia«. V obdobju scientističnih ideologij, ki so med 

drugim podelile znanstveni videz tehnikam, je prišlo do obrazca, ki je omogočal vrednotenje intelektualnih praks 

skozi prizmo teh ideologij. Tako izraz vede in stricto sensu ni napačen, v scientističnem kontekstu pa ima 

pejorativno konotacijo. 
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kapitala, ki so si prisvojili absolutno premoč v večini družb, ki so organizirane kot diktature. 

Seveda obstajajo stroke, ki natanko to počnejo in v birokratskih nomenklaturah nosijo imena 

humanističnih in družbenih znanosti ter prijemajo za svoje početje javna in zasebna sredstva, 

vendar to ne spremeni njihove tehnične (služnostne ali servilne) narave. Omogoča pa jim, da 

kot od vladajočih skupin podprti nadomestki preplavljajo domeno humanističnih in družbenih 

znanosti.  

Tudi želja nosilcev oblasti in izvajalcev teh tehnik, da bi dokončno nadomestili humanistične 

in družbene znanosti z njihovim videzom ni nič novega – v totalitarnih državnih oz. 

administrativnih sistemih se je malone povsem udejanjila, seveda na ravni, ki jo država in 

administracija obvladujeta, saj se jima vsaj doslej ni posrečilo obvladati družbe, se pravi, 

nadomestiti družbo s totalitarno državo oz. administracijo. Humanistične in družbene znanosti 

pa ta prizadevanja opazujejo, raziskujejo in interpretirajo, kar je v vseh znanih totalitarnih in k 

totalitarizmu težečih sistemih oblasti glavni razlog za njihovo diskvalifikacijo, institucionalno 

segregiranje in mnenjsko devalvacijo. Ko neki nekdanji akademik in skoraj intelektualec, zdaj 

pa vsaj po lastnem mnenju član pastoralno-rustikalne elite, izjavi, da je boj za intelektualno 

(univerzitetno) avtonomijo akademska folklora (čeprav je ta avtonomija nujen pogoj za 

delovanje celega segmenta družbenega življenja, boj zanjo pa je boj za preživetje cele 

civilizacije), je to bodisi bebavost, bodisi cinizem najslabše vrste, saj s tako izjavo ne ogroža 

le najboljših med svojimi nekdanjimi kolegi (kar je bržkone njegov namen), ampak zgradbo 

družbe, v kateri živi. 

Seveda so humanistične in družbene znanosti pod udarom oblasti v skoraj vsem »zahodnem 

svetu«; v drugih okoljih obstajajo, kolikor obstajajo, na drugačen način, ki bi ga bilo treba 

natanko preučiti in predstaviti. Ker to tukaj ni mogoče, to le omenjava. A tudi v 

civilizacijskem območju, kamor se – upravičeno ali ne – domišljavo in nereflektirano 

prištevamo, ne ta udar ne humanistične in družbene znanosti niso enaki ne po strukturi, ne po 

delovanju in učinkih in naposled ne po vrednostnem statusu: neoliberalne oblasti so se 

prisiljene z njimi bojevati, saj imajo te znanosti v kulturnem dispozitivu položaj in vrednost, 

na katero se lahko oprejo, poleg tega pa v nasprotju s srednjeevropskim razumevanjem 

(etnonacionalna propaganda in indoktrinacija v obliki »nacionalnih ved«)
17

 uživajo skoraj 

nedotakljivo avtonomijo (obče sprejeta je prepoved cenzure v kakršnikoli obliki) zaradi 

vpetosti v zgodovinske procese, ki so privedli do moderne demokracije (česar prav tako 

praktično ni v Srednji Evropi in je osovraženo med »elitami« v anglosaškem svetu in EU). Ko 

npr. Ixchel Delaporte, publicist, kritik in novinar Humanité trdi
18

, da so humanistične in 

družbene znanosti tarča francoske ministrice za raziskovanje in visoko izobraževanje Valérie 

Pécresse, obenem kot nekaj normalnega prikaže, da gre za del velikanskega spopada 

neoliberalne »elite«, ki si prizadeva za odpravo družbenih avtonomij, z družbo v celoti, ki se 

izogiba pohabljenju. Dogajanje tako razumejo tudi naravoslovci in celo precejšnje število 
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 Cf. Drago Rotar, »Čemu rabi nacionalna identiteta in kako je integrirana v zgodovino oblasti«, Monitor ZSA, 

2008, X, 3–4, str. 25–41 
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 Ixchel Delaporte, »Les sciences humaines dans la ligne de mire de Pécresse«,  Humanité, 4. september 2009. 
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tehnikov. Ko je nekdanji slovenski minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor 

Golobič izpustil iz srednjeročnega plana za raziskovanje in visoko šolstvo humanistične in 

družbene znanosti ali jih, ob drugih priložnostih, postavil v službo tega, kar se v lokalnem 

časnikarskem, političnem in akademskem žargonu imenuje gospodarstvo, česar servis naj bi 

postale, pa je požel odobravanje tudi večjega dela tistega korpusa, ki mu v tej deželi pravijo 

akademski. Seveda je naletel tudi na odpor, a ta odpor je bil odpor popolne manjšine v 

akademskem svetu in seveda zanemarljiv v okolju, v katerem argumenti nimajo nikakršne 

vrednosti.
19

 Tako francoska ministrica te znanosti razglaša za preveč »subjektivne«, preveč 

neodvisne in za vir kritičnega mišljenja, zaradi česar je po njenem treba, tako je izjavila na 

sestanku na novo ustanovljenega sveta za humanistične in družbene znanosti, »opredeliti 

strateško vizijo za celoto disciplin«, »razjasniti zastavke izobraževanja in zaposlovanja, 

spodbujati akademsko odličnost in tekmovalnost ter povečati odprtost humanističnih in 

družbenih znanosti proti družbi in gospodarstvu«. V francoskih razmerah je to prizadevanje 

izzvalo zelo ostre odgovore in javne dvome o tem, da ministrica ve, o čem govori, v 

slovenskih razmerah pa se zdi reagiranje oponentov nekam boječe in nepotrebno previdno, saj 

»vsi vemo«, da ne vemo, kaj bi s to skupino disciplin. 

 

Francoska akadema ‒ deformacije, odpori, konflikti 

Sam I. Delaporte navaja Jérôma Valluya, profesorja politične sociologije na univerzi Pariz-I, 

ki pravi tole: »Valérie Pécresse je dobro razumela, da so humanistične in družbene znanosti 

krepko prispevale h gibanju nasprotovanja njenim reformam in bi jih po vsem videzu rada 

merila z vatlom svojih ključnih besed: tehnokratsko programiranje, koristnost za podjetja, 

evalvacija in konkurenca, mednarodna vidnost… To so štirje načini za zagotovitev upadanja 

njihovega vpliva v družbi.« Generalni sekretar francoskega Nacionalnega sindikata za visoko 

izobraževanje (Syndicat national de l'enseignement supérieur – SNESUP) Stéphane Tassel pa 

meni, da je ta svet »podlaga za utilitaristično logiko in za logiko uvajanja konkurence«, saj ta 

svet sestavljajo »kvalificirane osebe«, kakršne so direktor Danoneja, direktor nekega 

finančnega kabineta, skupaj z »osebnostmi«, kakršni sta polarni raziskovalec in zdravnik  

Jean-Louis Étienne in uvodničar in zgodovinar Jacques Juillard, ki po Delaportovem in 

Tasselovem mnenju nikakor ne zagotavljajo kvalificiranosti, reprezentativnosti in 

intelektualne pluralnosti tega sveta, njihova imenovanja pa so bila v funkciji podrejanja vseh 

segmentov univerz menedžerski logiki podjetniškega sveta. V Sloveniji ni sindikata, ki bi tej 
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 Gl. besedila in dokumente na strani Odbora za obrambo visokošolskega in znanstvenega dela (OOVZD, 

spletna stran: http://www.oovzd.com/), ki ga je leta 2010 ustanovila manjšina kritičnih intelektualcev in 

intelektualk (različnih generacij, profilov in profesij) v času pospešenega prodora neoliberalizma v sfero 

raziskovanja in visokega šolstva, ki je tedaj, poleti 2010, dosegel višek in precedens s »kadrovsko 

racionalizacijo«, alias čistko kritičnih in zoper neoliberalizem deklariranih ljudi v akademski skupnosti na 

Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem (podrobnejša dokumentacija in teksti v zvezi s tem 

početjem so dostopni na spletni strani: http://resimouniverzo.blogspot.com/). Kasneje se je odporniškim 

skupinam pridružilo še širše študentsko gibanje Mi smo univerza (MSU, spletna stran: 

http://mismouniverza.blogspot.com/). To je le grob oris situacije, ki čaka na refleksijo, ne dvomiva, da je bilo 

krajev upora več, navajava le tiste, ki jih bolje poznava in so bili širše odmevni. 
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neoliberalni raboti nasprotoval, in ni časnikarjev, ki bi vedeli, za kaj pri uničevanju 

humanističnih in družbenih znanosti sploh gre – tem zadnjim se očitno zdi, da lahko te 

znanosti preprosto sami nadomestijo s tistim, čemur pravijo raziskovalno novinarstvo. 

Christophe Charle, eden najpomembnejših zgodovinarjev intelektualnega sektorja družbenega 

življenja in njegovih agensov, opozarja v nekem članku iz leta 2007
20

 na drsenje pomenov v 

izjavah evropskih in nacionalnih funkcionarjev. Takole pravi: po evropski harmonizaciji, ki 

naj bi izšla iz Bolonjske deklaracije iz leta 1999 (19. junija tega leta jo je sprejelo 

devetindvajset dežel, večinoma današnjih članic Evropske skupnosti in Švica), njen cilj pa je 

bil zbliževanje evropskih sistemov visokega izobraževanja zlasti z usklajevanjem diplom, kar 

naj bi omogočilo večjo mobilnost študentov, učiteljev in raziskovalcev. Po tem datumu so se 

diskurzi in nameni univerzitetne politike povsem spremenili. Začetne, humanistične in 

kulturne cilje je po Christophu Charlu nadomestila uvedba konkurence, posnete po svetu 

podjetij in trgovskih menjav (cilj Lizbonske strategije, sprejete marca 2000, je med drugim do 

leta 2010 spremeniti Evropsko unijo v »ekonomijo znanja, ki bo najbolj kompetitivna in 

najbolj dinamična na svetu«. O uspehu, ki ga je bilo mogoče predvideti že leta 2000, seveda 

lahko presojamo danes). Mediatizacija mednarodnih razvrščanj univerz, ki je takoj sledila, je 

spodbujala ekonomistično reprezentacijo evropskega (in svetovnega) prostora visokega 

izobraževanja. Odtlej so univerze priličene podjetjem ali znamkam, ki si delijo trg z 

diplomami, katerih družbena vrednost je merjena glede na zaposlitvene možnosti in na mezde, 

ki jih diplomiranci pridobijo iz te »vzgojne investicije«. Sektorji, ki jih je najbolj prevzel duh 

poklicnega tekmovanja in rentabilnosti, so že organizirali »te olimpijske igre razvrščanja 

karier (npr. mednarodna tekmovanja MBA‒Master of Business Administration)«. 

Kljub temu lahko dvomimo o tem, da vrednost neke univerze izhaja zgolj iz mednarodne 

vidnosti zelo manjšinske frakcije njenih učiteljev-raziskovalcev. Večina študentov se v resnici 

ustavi ob diplomi, neznatna manjšina pa bo morebiti prišla v stik z »zvezdami«, ki so podlaga 

za razvrščanje. Kljub tem očitnim nesmislom, pravi Christophe Charle, OECD, EK in večina 

političnih funkcionarjev sklepajo na podlagi take mehanične evalvacije brez zveze z 

osrednjim vprašanjem: kje se študentje najbolje izobražujejo? 

Npr. britanski novinarji pri Times Higher Education Supplement, ki jih je gotovo jezilo, ker so 

jih s Šanghajsko lestvico prehiteli kitajski raziskovalci, so izdelali lestvico, ki temelji na 

drugačni metodologiji. A navzlic temu, da upošteva več realnosti, gre za nesmiselno 

tekmovanje in za prispevek k evropski merilski blaznosti.
21

 

 

Neoliberalna vizija znanstvene politike Evropske komisije  
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 Christophe Charle, »Faut-il coter les facultés européennes?«, Monde diplomatique, september 2007. 
21

 Gl. najina članka: Taja Kramberger in Drago Rotar, »Merilska blaznost ali o sprevrženi rabi nekega 

znanstvenega orodja«, Šolsko polje (Tiskana izdaja), 2010, 21/3–4, str. 181–208 in »Evropa gre v Šanghaj: vdor 

neoliberalizma v akademski svet«, Sodobna pedagogika, oktober 2010, 61/4, str. 132–146. 
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Zlo potemtakem ni preprosto izum lokalnih ali nacionalnih »elit«, najsi so še tako 

neizobražene in neumne. Te lastnosti in ustrezna dejanja so namreč neposredno zahtevani od 

organov Evropske unije, ki jih sestavljajo in skozi katere se promovirajo njihovi kloni. Tako 

lahko na www.clora.eu preberemo neko noto Kluba pridruženih raziskovalnih organov iz 

Bruslja iz leta 2009 (IGLO Open, 3. marec 2009, s temo humanistične, ekonomske in 

družbene znanosti v 7. okvirnem programu: nove smernice in priprava Delovnega programa 

2010; podobnih je nič koliko in v zadnjem desetletju imajo vse enako intenco).
22

  

Zadevo je predstavil Philippe Keraudren, poznavalec  thatcheristične modernizacije države v 

Angliji, strokovnjak za raziskovanje v ekonomskih, družbenih in humanističnih znanosti oz. 

njihov razširjevalec in poglobljevalec, kakor si to zamišlja Evropska komisija, leta 2009 – leto 

po tem, ko je slovesno sprožil projekt European Development Cooperation 2020 (EDC 

2020)
23

 – kot pomočnik vodje enote L2 »Raziskovanje v ekonomskih, družbenih in 

humanističnih znanostih – predvidevanje« (Directorate-General for Research and 

Innovation) in predstavil nove usmeritve za Humanistične in družbene znanosti v 7. okvirnem 

programu. 

Govoril je o mnogoterem financiranju teh znanosti v 7. okvirnem programu (ali programskem 

okviru – Programme network), ki je lahko dodeljeno prek European Research Council 

(Evropskega raziskovalnega sveta s tole spletno stranjo: http://erc.europa.eu/), v katerem je 5 

panelov teh znanosti. Vsota za financiranje humanističnih in družbenih znanosti po njem 

presega vsoto iz programa Kooperacija in je tako najpomembnejši program za te znanosti na 

svetu, zanje naj bi bilo med 2007 in 2013 namenjenih 10-15% od 7,5 miljarde evrov, s 

katerimi razpolaga ERC. No velikodušnost, ki že tako ni veličastna, če upoštevamo siceršnjo 

potratnost Evropske komisije, je v resnici namenjena sociometričnim projektom, ne pa 

temeljnim raziskavam: European Social Survey (prenovljeni Eurobarometer), Survey on 

Health, Ageing and Retirement in Europe ipd. so bili glavni porabniki. Evropski uradniki tudi 

ne pozabijo omeniti, da tudi drugi programi vsebujejo teme iz humanističnih in družbenih 

znanosti, denimo v programu Kooperacija je bilo 623 milijonov evrov za 8. Tematiko, v 

okviru katere naj bi bile tudi teme iz humanističnih in družbenih znanosti, P. Keraudren je 

menil, da sodijo k tem znanostim javno zdravje, javni menedžment, epidemiologija. 

Obžaloval pa je, da raziskovalci iz humanističnih in družbenih znanosti niso vključeni v 
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 www.clora.eu, Club des Organismes de Recherche Associés, 8 Avenue des Arts – B-1210 Bruxelles,Tél.: 
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http://www.clora.eu/
http://www.clora.eu/


 

19 

 

projekte Research and development – R&D »trdih znanosti«, zlasti v zvezi z 

družbenoekonomskim učinkovanjem izvajanih raziskav. Tu seveda ni prostora za nikakršne 

humanistične in družboslovne raziskave, ampak za kontrolne tehnike v službi podjetnikov, 

birokracije in kapitala nasploh.  

Druga skupina je namenjena homogenizaciji in birokratsko podjetniški kontroli področja in 

ekonomski funkcionalizaciji znanosti, česar obravnavani dokument nikakor ne skriva, družba 

kot adresat znanstvenih spoznanj pa v teh dokumentih sploh ne nastopa. »Problemsko 

usmerjene projekte« sicer EK financira, a problematike ne določajo te znanosti same, ampak 

mešanica birokratov in podjetnikov, ki sestavlja to komisijo. Projekti so izbrani »v funkciji 

njihove »politične« (v resnici ideološke) pertinentnosti in morajo predvsem pomagati pri 

sprejemanju odločitev, seveda ne raziskovalcev, ampak prilastiteljev spoznanj. Gre kajpada za 

tisto, čemur v krogih, kjer kraljujeta ponudba in povpraševanje, pravijo aplikativnost in 

empirično raziskovanje (in »empirično« ni tako nedolžna beseda, predvsem pa sama na sebi 

ne pomeni nikakršne relacije z realnostjo, tako se vsaj družboslovni empirizem vselej nanaša 

na vnaprejšnjo selekcijo izkušenj z vnaprej izbranimi delci realnosti in je praviloma docela v 

službi katerekoli ideologije, ki ga le hoče, kot njeno »znanstveno« potrdilo). Usluge 

humanističnih in družbenih znanosti uporabljajo tudi druge generalne direkcije, zlasti 

Generalna direkcija za zaposlovanje, družbene zadeve in vključevanje (DG EMPL‒The 

Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion), Svet za ekonomske in 

finančne zadeve (ECOFIN‒Economic and Financial Affairs Council), Generalna direkcija za 

razvoj (DG DEV‒Directorate General Development) v zvezi z učinki finančne krize. EK si 

želi, da bi se pluridisciplinsko lotevali danih problemov in tudi zbrali poglede različnih »šol«, 

kajpada mora vse imeti mednarodno ali svetovno razsežnost. Seveda to nima nič opraviti z 

nobenim delom znanosti, gre le za »objektivni kriterij« in za eliminiranje nevšečnih ali 

aplikativcem in birokraciji nerazumljivih kriterijev. In prav v okviru teh zadnjih je treba iskati 

raziskave, ki prinašajo zares pomembna spoznanja. 

Kakorkoli že, Generalna direkcija EK za raziskovanje (DG RTD‒Directorate-General for 

Research and Innovation) zahteva od humanističnih znanosti kot pogoj za financiranje, naj 

obravnavajo naslednje objekte: 

 Lizbonsko strategijo, zlasti kritiko lizbonske strategije; 

 graditev evropskega prostora raziskovanja, zlasti najboljše kroženje idej znotraj tega prostora, 

in povečanje menjav med specializacijami v humanističnih in družbenih znanostih. G. 

Keraudren, ki je pozabil na humanizem, razsvetljenstvo in očitno nesmiselnost nacionalizacije 

družbenih znanosti, je menil, da so te znanosti »tradicionalno služile« za gradnjo nacij in se 

omejevale na analize v okviru državnih meja, danes pa morajo prispevati h gradnji tega 

evropskega prostora. (Nič o epistemični avtonomiji in razmejevanju od teologije, filozofije, o 

družbeni kritičnosti ipd.: služile so in služile bodo); 

 partnerstva z nastajajočimi deželami in deželami v razvoju (prvo je uganka – gre nemara za 

geomorfološke dejavnosti? - na drugo pa je mogoče reagirati z vprašanjem: ali obstajajo 

dežele, ki se na noben način ne razvijajo?); 
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 podporo trajnostnemu razvoju z zbiranjem skupka družbenih, gospodarskih in okoljskih ciljev. 

Humanističnin in družbenim znanostim se ne piše dobro, pod peto vladavine finančnih 

institucij (ki so v resnici podjetja, ki pripadajo plutokraciji) in evropske birokracije, v 

odvisnosti od modrosti multinacionalk in plutokratov se lahko le spremenijo v svoje 

nasprotje. 

Nove usmeritve zahtevajo spopade z glavnimi izzivi Evrope in sveta, a niti teh izzivov ne 

smejo prepoznati humanistične in družbene znanosti same, tudi za to je poskrbel g. Keraudren 

s seznamom izzivov, ki jih bodo morali obravnavati projekti humanističnih in družbenih 

znanosti v 7. okvirnem programu že naslednje leto (2010), čemur se v bruseljskem žargonu 

očitno reče konsolidacija: 

— rast, zaposlovanje, tekmovalnost in družba znanja (Lizbona); 

— klimatsko spremembo in spremembe vedenja: kombinirati ekonomske, družbene in okoljske 

cilje (posebej priporočljivo za filološke discipline, muzikologijo in medievistiko, kaj ne?); 

— glavne družbene tendence: demografijo (zlasti staranje družbe in akcije za mlade), kakovost 

življenja, kulturne interakcije; 

— svetovne interakcije in soodvisnosti – konflikti in mir:  svetovna guvernanca in vloga Evrope v 

multipolarnem (izraz v Sloveniji še ni v tekoči rabi, a je le vprašanje trenutkov in dovolj 

neukega prevajalca, da ga »podomači«, nespretni podton bipolarnosti pa nemara ni čisto 

naključje te retorike) svetu; 

— participacija, demokracija in guvernanca: evropska raznolikost in konvergenčne točke.  

Pohlevnost in servilnost sta nagrajeni: za leto 2010 je bilo za vsakega izmed štirih velikih 

projektov, ki se ukvarjajo s temi »izzivi«, predvidenih 7 milijonov evrov, se pravi 28 

milijonov evrov za humanistiko in družboslovje v okviru tematike 8 (sprva so pri DG RTD 

načrtovali 10 »izzivov« po 10 milijonov). Ti veliki projekti naj bi privedli do znanstvene 

guvernance in ta vrsta instrumenta bo poslej navzoča vsako leto v vseh delovnih programih 7. 

okvirnega programa. 

Seveda ne gre brez združenodržavskega zgleda, razglašenega kar za ameriškega: tam, v 

States, baje najboljši raziskovalci delajo v takih projektih, posvečenih velikim svetovnim 

»izzivom«, za EK pa je že najboljše raziskovalce treba omejiti na državljane EU, če že ne gre 

drugače, za »najboljše raziskovalce« iz »tretjih dežel« (ni več moderno reči »Tretji svet«, za 

katerega gre, saj skepsa bržkone ne zadeva Norvežanov ali Švicarjev) pa se še ne ve, ali bodo 

lahko sodelovali v teh mikavnih evropskih projektih, saj EK pravzaprav ne zanima kdove 

koliko, kaj lahko ti ljudje odkrijejo iz svojih perspektiv, še zlasti ne, da bi sodelovali v 

znanstveni guvernanci . 

Humanisti in družboslovci naj bi se za EK ukvarjali še s kazalci in z napovedovanjem 

(prospective) in take raziskave bodo v prihodnje deležne podpore EK, še posebej pa 

konstrukcija skupnih evropskih kazalcev (zlasti evropskih meril za produktivnost) in razvoj 

novih kazalcev (ki bodo upoštevali »trajnostni« ‒ lokalna prevajalska mojstrovina za besedo 
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sustainable ali njena frizerska aplikacija? ‒ razvoj, blaginjo prebivalstva itn.), vrednotenje 

vpliva politik (policy impact assesment), predvidevalne študije, zlasti dolgoročne vizije 

Energy efficiency ratio (EER) in tematska predvidevanja (zlasti za poljedelstvo).  

Nikakor ni čudno, da je EK komisija trčila ob težave pri tematiki humanističnih in družbenih 

znanosti. Količina uspešno predlaganih projektov niha od 3% do 50 % v istem razpisu glede 

na temo. P. Keraudren ugotavlja, da se kar naprej prijavljajo isti raziskovalci in da je med 

njimi veliko takih, ki se ne marajo posvetiti skrajno težavnim projektom. Poleg tega se 

najboljši raziskovalci in velika imena humanističnih in družbenih znanost ne vpletajo v 

projekte 7. okvirnega programa, češ da imajo dovolj financiranja, hkrati pa jih odbijajo 

administrativne obveznosti evropskih projektov. Po Keraudrenovem mnenju je tem bolj 

obžalovanja vredno, da te »top guns« (sic! Imaginarij pa tak! Ali razodeva skrite želje ali pa 

samo tekmuje v banavzarstvu z žargonom »političnega razreda«?) v okrilju Energy efficiency 

ratio (EER), še na misel pa mu ne pride, vsaj uradno ne, da se znanstveniki, ki delajo v poljih 

teh znanosti, nič kaj radi ne ubadajo s problematiko, ki se jim zdi slabo izbrana in opredeljena, 

ki ni njihova in ki po njihovem lahko privede zgolj do stopnjevanja birokratskega primeža v 

intelektualnem segmentu družbenega življenja, za nameček pa sami med seboj komunicirajo 

mimo institucij, kadar jim tako veleva problematika, s katero se ukvarjajo, ne pa kadar tako 

zahtevajo uradniki, da bi lahko odkljukali še en »uspeh«. Pa tudi med programom kooperacija 

in Evropskim raziskovalnim svetom (ERC‒European Research Council) zija prepad, saj v 

programu pri raziskavah iz humanističnih in družbenih znanosti v okviru tematike 8 izbranci 

ERC ne sodelujejo.  

Seveda ni mogoče predvidevati učinkov tega tarnanja, nemara ERC ne bo več nagrajeval 

humanistov in družboslovcev, ki se ne pustijo »usmerjati« ne svojim vladam in ne bruseljski 

birokraciji, in se bo raje smešil s pridnimi, prizadevnimi in pohlevnimi. Nemara se »top guns« 

zdi primerneje, da se mobilizirajo zoper neoliberalno uničevanje svojih znanstvenih področij, 

kakor so se npr. britanski kolegi (drugje že prej in bolj organizirano, z bolj izdelanimi 

koncepti in cilji, npr. v Franciji, Italiji, Grčiji, Avstriji, Nemčiji, ZDA, na Japonskem itn.), ki 

so s peticijo 22. oktobra 2009
24

 nasprotovali temu, da bi njihovo delo ocenjevali 

nestrokovnjaki zunaj univerze in to ocenjevanje utemeljevali na podlagi kratkoročnega 

utilitarizma, ki odlikuje tudi programe EK. EK se pretvarja, da teh protestov ni in svoje 
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 Navajava kar angleško besedilo. The arts and humanities do have such an impact, but it is typically difficult if 

not impossible to judge this in the short-term. Academic excellence is the best predictor of impact in the longer 

term, and it is on academic excellence alone that research should be judged. ‘Users’ who are not academic 

experts are not fit to judge the academic excellence of research any more than employers are fit to mark student 

essays. The UK is renowned for its creative industries. But the roots of creativity in the intellectual life of the 

nation need sustained support and evaluations based on short-term impact will lead to less impact in the long-

term. We also request the abandonment of plans to merge subject panels based on spurious claims of 

disciplinary and methodological similarities. Merging panels in most cases would undermine both 

methodological integrity and disciplinary identities and undermine the world class research that the UK 

currently produces. 

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CEwQFjAF&url=http%3A%2F%2Ferc.europa.eu%2F&ei=RHLzTabEBoyM-wafn7zOBg&usg=AFQjCNHZj9UJ7z6HDCX2rCrlGP6kWmLZiQ
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naklepe uveljavlja kakor v praznem prostoru.
25

 Enak obrazec uporablja vsaka »nacionalna« 

neoliberalna vlada s slovensko vred. 

 

Fevdalizacija družbenih razmerij in krčenje prostora za kritično misel 

Christophe Charle, ki se je vseskozi udeleževal debat o reformi univerz in raziskovalnih 

institucij v Franciji in po svetu, je objavil dve leti po že prikazanem članku v istem časniku in 

nato v posebnem zborniku članek o napadu na nekonformistično mišljenje in njegovih 

posledicah za intelektualno življenje družbe.
26

 Krčenje prostorov svobode za to mišljenje se 

ne dogaja zgolj prek ideološkega spopadanja. Je posledica bolj »nevtralnega«, se pravi, 

zahrbtnejšega početja. Christophe Charle pravi, da to dokazuje »druga partija«, ki vsebuje 

seznam »strateških krajev«: to so univerze in, splošneje, kraji izobraževanja, založništvo, 

revije, množični mediji. V zadnjih treh desetletjih in pol so stopile v veljavo – najprej v ZDA, 

nato po malem povsod – nove procedure, s katerimi naj bi intelektualno življenje postalo 

čedalje bolj odvisno od gospodarskih mehanizmov nadzora in financiranja. Statistika OECD 

tistega leta poudarja postopen prehod dela najbolj razvitih dežel k prevladi zasebnega modela 

v visokem izobraževanju: Južna Koreja, Japonska, ZDA, Avstralija, Kanada, Nova Zelandija, 

Združeno kraljestvo čedalje bolj financirajo svoje univerze iz zasebnih virov. V Franciji je 

Zakon o svoboščinah in odgovornostih univerz (LRU) iz leta 2007 namenjen pospeševanju 

drsenja Francije proti temu modelu. V Sloveniji so temu namenjeni nedavni programski 

dokumenti že omenjene »Drzne Slovenije«. 

Christophe Charle se v tem članku sklicuje na Christopherja Newfielda v zvezi s kampusi v 

ZDA, na Alaina Garrigouja v zvezi z Institut des Sciences politiques v Parizu, na Brigitte 

Pätzold v zvezi s tranzicijsko Madžarsko, ki vsi kažejo, da ta univerzitetni model, v katerem 

igra središčno vlogo zasebni denar, uvaja povečano hierarhiziranje izobrazb in zavodov, 

zmanjšanje družbene dostopnosti univerz, odvisnost univerz od naključij borznih tečajev in 

spremenljiv dotok tujih študentov, ki so zmožni plačati visoke vpisnine, utilitaristično 

dominanto izobraževanj, ki naj bi ugajala »klientom«, za učitelje pa prekarizacijo statusov. 

Med ekonomsko krizo, pravi nadalje, ko se je po razvnetih letih spekulativnega balona veliko 

ameriških ali anglosaških zavodov znašlo v težavah, je čudno videti evropske dežele z 

etatistično tradicijo, kako jih mika ta model, katerega meje in pomanjkljivosti so že zasijale v 
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 Četudi je odpor zoper neoliberalizacijo znanosti na ravni univerzitetnega in raziskovalnega življenja in dela  

policentričen in nemalokrat kolektiven, za ilustracijo v prilogi 1 ob koncu članka podajava individualno 

protestno gesto francoskega znanstvenika Jacquesa Bouveressa, ki je zavrnil državno odlikovanje, ki mu ga je 

hotela podeliti Sarkozyjeva vladna garnitura. V provincialnih slovenskih razmerah, kjer je vse skrčeno na nekaj 

opreproščenih potez ali zdravorazumarskih pojasnil, je takšna gesta, na eni strani zaradi antiintelektualizma, ki 

odločno prevladuje v znanstvenem in raziskovalnem polju, na drugi strani pa zaradi popolne hegemonije 

obrekovanja kot politične strategije, ki naj prepreči realne učinke takšnih konfliktnih situacij, domala 

nepredstavljiva. Tako bi bili (oz. zmerom tudi so) za družbo in njeno prihodnost izjemno pomembni dolgoročni 

učinki takšnega konstitutivnega NE!, ki je obenem akt preloma z antiintelektualizmom in avtonomizacijska gesta 

za celotno disciplinsko polje, že vnaprej blokirani, razblinjeni in potlačeni.  
26

 Christophe Charle, »Fabriques de la pensée«, Monde diplomatique, april 2009 in v La guerre des idées, 

Manière de voir (MD), 2009. 
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polni osvetljavi. To kaže, da današnje ideološke bitke ne temeljijo na izmenjavi racionalnih in 

normiranih argumentov. Skozi intelektualni svet v dobi množičnih medijev, kulturnih 

konglomeratov, intelektualnega lobiranja in »izvedencev«, ki so odvisni od zasebnih 

interesov, potekajo ideološki spopadi, v katerih so dovoljeni vsi udarci, odnosi med 

simboličnimi silami pa so bolj določeni z močjo difuzije in vsiljevanja tem in problematik 

kakor od pravilnosti argumentov in dokazov. O tem pričajo selektivno branje zgodovine, 

denimo na Japonskem, obrazci soočanj, ki uvajajo manihejsko videnje (trki civilizacij npr.), 

poročila, ki določajo agende »reform« in ki krožijo med mednarodnimi organi in različnimi 

kraji oblasti in pridejo na plano v primernem trenutku. Oblike ideološke manipulacije 

»mnenja«, na videz čedalje bolj kompleksne, temeljijo na utečenih shemah. Gre za to, da bi 

sleherno nasprotovanje zaprli v neprijetno alternativo. Ko pa sama realnost dokaže ničevost 

nekaterih usmeritev ali njihove sprevržene učinke, postane zanikanje zadnje sredstvo: 

politično-medijske oblasti v zadnjih letih na veliko na novo mešajo karte od finančne krize, ki 

jo nekateri liberalci prikazujejo kot posledico zmot finančnih oblasti, ne pa »trgov«, do 

imperialnih vojn, ki se bojujejo v imenu »demokracije«. Kontekst, v katerem skušajo 

avtonomne znanosti in njihove institucije – zatočišča preživeti, je zares kritičen. 

Znanost – tudi humanistična in družbena – je namreč najprej znanost o ideologiji na svojem 

področju, kakor pravi Gaston Bachelard v  La Formation de l’esprit scientifique (1938, 

slovenski prevod Oblikovanje znanstvenega duha, SH, 1998), za njim pa vrsta raziskovalcev, 

ki jih navedeni predstavnik EK komisije – kako priljudno – označuje za »top guns«
27

, se 

pravi, je znanost predvsem o tisti etapi discipline, ki je trenutno kanonizirana in se zdi 

neogiben del izobraževanja. Pertinentno (ne kakršnokoli) problematiziranje aktualnega stanja 

discipline skozi posebne objekte in problematike in s pomočjo spoznavnih postopkov, ki jih je 

disciplina razvila, je cilj univerzitetnega znanstvenega izobraževanja iz temeljnih disciplin, ne 

pa reševanje tržnih težav multinacionalk ali ustrezanje birokratskim normativom, ki z 

znanstvenim delom ne morejo imeti nič substancialnega (razen nemara kot exempla). V 

družbenih in humanističnih znanostih so prav ti postopki, skozi katere se znanost nadaljuje, 

izpostavljeni največjim zavestnim in nezavednim pritiskom okolja, saj gre za discipline, ki 

interpretirajo in zadevajo samo naše dojemanje družbenega in kulturnega okolja, ki ga 

doživljamo kot svojo identitetno lastnost. Totalitarne ideologije, ki posegajo v konstitucijo 

identitetnih skupin v družbi oz. skušajo obstoječo identiteto nadomestiti z drugo, še bolj 

iluzorno, in z njo blokirati avtorefleksijo, ki se v družbah množično pojavlja v prelomnih 

situacijah, in jo nadomestiti s seboj, so še posebej nestrpne in sovražne do racionalne 

refleksije, ki zadeva področje, na katerem želijo biti totalen hegemon. 
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 Npr. P. Bourdieu, J.-C. Passeron, J.-C. Chamboredon, Le métier du sociologue, Mouton, Bordas, 1968, str. 

141; o »rupture épistémologique« govori L. Althusser v Pour Marx, 2. Dopolnjena izd., predgovor E. Balibar, La 

Découverte, 1996, v Lire le Capital, skupaj z É. Balibarjem, R. Establetom, P. Machereyem in J. Rancièrom, 

Maspero, coll. « Théorie », 2 volumna, 1965; ponatisa v 4 zvezkih v  zbirki  »PCM« 1968 in 1973; nato pri PUF, 

zbirka « Quadrige » v 1 volumnu 1996; v Philosophie et philosophie spontanée des savants (1967), Maspero, 

coll. « Théorie », 1967 in 1974; večina besedil je tudi v slovenščini. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1938
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Balibar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Establet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Macherey
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ranci%C3%A8re
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Boj za afirmacijo intelektualne avtonomije nima konca 

Zato ni nič čudnega, da so humanistične in družboslovne discipline v svetu, ki mu gospoduje 

neoliberalna ideologija (ZDA, Nemčija, Francija, Italija, Japonska itn.) nezaželene in pod 

neposrednim udarom »nove« avtoritarne oz. totalitarne ideologije (z edino alternativo): krčijo 

in zapirajo se njihove institucije, oblasti imperativno zahtevajo njihovo servilnost vladajočim 

interesom politikov in neoliberalnega kapitala, skratka pokorščino. Zapirajo se »nekoristne« 

ali »eksotične« katedre (npr. antropologija, filozofija, orientalistika…), vlade zmanjšujejo 

število ljudi, ki kot raziskovalci in učitelji poklicno delajo na teh znanstvenih področjih. 

»Razmere« tem znanostim niso naklonjene še zlasti tedaj, kadar raziskovalci in učitelji javno 

zahtevajo znanstveno avtonomijo, ki jim pripada (če pa se prepustijo »preoblikovanju«, 

izgubijo discipline). Vendar bržkone neogibna sprememba družbenega reda, ki jo zahteva 

nova organizacija produkcije, ne bi smela pomeniti njihovega konca, pač pa priložnost za 

avtorefleksijo in za bolj konsekventno afirmacijo znanstvene avtonomije, saj brez nje ni 

mogoče prepoznati potekajočih družbenih procesov, ki nikakor niso tisto, kar si utvarjajo 

trenutne oligarhije, ki na nove pojave reagirajo s »preskušenimi sredstvi« iz različnih 

zgodovinskih obdobij od absolutizma do diktatur v prvi polovici 20. stoletja. Če teh znanosti 

ne bo več, bodo naše družbe prepuščene naključjem politike in oblastniških igric. 

Univerzitetniki bi se morali upreti intervencijam zaslepljenih oblasti in braniti te in druge 

zaresne znanstvene (temeljne) discipline, saj je univerza navsezadnje v največji meri njihov 

produkt. S tem bi v privrženskem (partizanskem) duhu
28

 ‒ ki ga v La città futura (1917) 

takole evocira Antonio Gramsci: »Sovražim ravnodušne ljudi. Mislim, da živeti pomeni biti 

privržen (partizan). Kdor resnično živi, ne more ne biti državljan in ne privržen. 

Ravnodušnost je brezvoljnost, je parazitizem, je podlost ... ni življenje. Zato sovražim 

ravnodušne. Ravnodušnost je mrtva teža zgodovine. Ravnodušnost v zgodovini deluje 

mogočno. Deluje pasivno, a deluje. Je usodnost; je tisto, na kar se ne da zanesti. Je tisto, kar 

ruši programe, kar prevrača tudi najboljše načrte; je grda snov, ki davi inteligenco«
29

 ‒  

branili tudi svojo družbo pred anomijo in Gleichschaltung. 
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 Partigiano (it.) ‒ tisti, ki podpira, ki prispeva, privrženec. 
29

 V izvirniku:  »Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può 

non essere cittadino e partigiano. Lindifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Percio' odio 

gli indifferenti. L'ind...ifferenza è il peso morto della storia. Lindifferenza opera potentemente nella storia. 

Opera passivamente, ma opera. E' la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, 

che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che strozza lintelligenza.« Slovenski prevod je naredila 

Eva Brajkovič. 
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Priloga 1: 

JACQUES BOUVERESSE: ZAKAJ SEM ZAVRNIL LEGIJO ČASTI 

 

 

Gospa ministrica,  

 

Pravkar sem z začudenjem prek javnih govoric in prek tiska izvedel novico, ki mi jo je 

potrdilo branje Uradnega lista (Journal officiel) dne 14. julija, to je, da sem na seznamu 

promoviranih za Legijo časti s stopnjo viteza v rubriki vašega ministrstva. 

Ne samo, da nisem nikdar na noben način prosil za takšno odličje, ravno narobe, jasno sem 

dal vedeti, že ko se je prvič zastavilo to vprašanje – od tega so že leta (tedaj je predlog prišel 

od socialističnega ministra Jacquesa Langa), ponovno pa nekoliko pred izvolitvijo na Collège 

de France leta 1995, da v nobenem primeru ne želim prejeti odličja te vrste. Če bi bil vedel za 

vaše namere, bi vam lahko brez težav povedal, da glede tega nisem spremenil svojega stališča 

in da želim, da je – še zlasti tokrat – moja volja spoštovana.   

V teh razmerah zame sploh v nobenem primeru ne more priti v poštev, da bi sprejel odličje, ki 

mi je ponujeno in – upam, da mi boste oprostili, ker bom povedal odkrito – zagotovo še manj 

s strani vlade, ki ji pripadate, od katere me radikalno ločuje vse in katere izvajana politika 

glede nacionalnega izobraževanja in vprašanja javnih služb na splošno se mi zdi še posebno 

nesprejemljiva.   

Drznem si upati, potemtakem, da boste to pismo razumeli kot izraz moje odločne in 

definitivne zavrnitve domnevne časti, ki mi je ob tej priložnosti izkazana, in storili potrebno, 

da se to upošteva.  

Vnaprej se vam zahvaljujem, gospa ministrica, in vas prosim, da sprejmete izraze mojega 

najvišjega spoštovanja.  

 

Jacques Bouveresse       Četrtek, 29. julij 2010 

 

Prevedla Taja Kramberger 
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Jacques Bouveresse je profesor na Collège de France. Objavil je vrsto knjig o filozofiji jezika in o diskurzivnih 

spoznavnih procesih, pa tudi o zanimivih piscih in pisateljih, kakšen sta npr. Karl Kraus in Robert Musil. 

Prepričan je, da zahteva literatura, enako kakor znanost, najvišjo raven mišljenja in refleksije.  

Spremni tekst Anne Alter-Marianne ob izjavi Jacquesa Bouveressa na spletni strani, od koder je Taja 

Kramberger besedilo prevedla in črpala podatke (gl. http://www.marianne2.fr in 

http://www.marianne2.fr/Jacques-Bouveresse-pourquoi-je-refuse-la-Legion-d-honneur_a195800.html), gre 

takole: »Legijo časti (La Légion d'honneur) lahko zahtevate ali pa jo drugi zahtevajo za vas. In včasih je (zelo) 

neprijetno presenečenje. Tak je primer Jacquesa Bouveressa, ki je rozeto – pripeti mu jo je želela Valérie 

Pécresse – zavrnil. Ni edini, ki je zavrnil denar, čast ipd. Znanstveniki imajo močan glas in ostre zobe. 

Naš predsednik ex-bling bling, ki je konvertiral v bang-bang, in njegova blond ministrica za Visoko 

izobraževanje in raziskovanje, bi morala, ker je doživela že toliko zavrnitev, vedeti, da se vsi niso pripravljeni 

vesti po njenem, da bi si pustili pripeti rozeto na ovratnik ...  Še zmerom obstajajo ljudje z značajem, čeprav jih 

ni cela vojska, ki zavračajo srebro in časti, da svoja dejanja uskladijo s svojimi prepričanji. Več teh izjemnih 

ljudi je Valérie Pécresse srečala na poti od začetka svojega poslanstva na »najlepšem ministrstvu republike«, 

kakor imenuje svojo »listnico«.  

To sta bila najprej fizik Didier Chatenay in molekularni genetik François Bonhomme, oba na čelu krdela 

raziskovalcev, ki od svoje pastirice niso sprejeli – ponovljive – premije 15.000 evrov za »znanstveno odličnost«, 

ker niso marali, da se poklic učitelja-raziskovalca spremeni v dirko za oblast, kakor je hotela Sarkozyjeva vlada. 

Za njima je kakih štirideset zaposlenih na CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) zavrnilo 

žvenketajoče nagrade, da bi dali na znanje, da je znanost predvsem ekipno delo …  

Zdaj je tu Jacques Bouveresse, profesor na CoIlège de France, ki sodi v izumirajočo vrsto filozofov, ki prezirajo 

vsakršna odličja: za tega nekdanjega študenta École Normale Supérieure, prvega med agregiranimi filozofi leta 

1965, nimajo večje cene kakor čokoladne medalje, če tisti, ki jih delijo, teptajo resnične vrednote – nacionalno 

izobraževanje posebej, nasploh pa javne službe in vse drugo. Bouveresse je potemtakem blondinko iz UMP 

(Union pour un mouvement populaire – Sarkozyjeva koalicija), ki še zmeraj ni nič razumela in ga je hotela 

odlikovati z Legijo časti, nekam poslal. Nosilec katedre za »filozofijo govorice in spoznavanja« ni požrl svojih 

besed, ko je navedel razloge, zaradi katerih nikakor ne pride v poštev, da bi on sprejel »domnevno čast«, ki mu 

je bila namenjena. V besedilu je kos logičnega pozitivizma. Tam zvemo, da dihotomija med dejstvi in njegovimi 

vrednotami prizadene njegov empirizem.« 

http://www.marianne2.fr/
http://www.marianne2.fr/Jacques-Bouveresse-pourquoi-je-refuse-la-Legion-d-honneur_a195800.html
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Kratice: 

 

CCD – Contrat à durée déterminée (Pogodba za določen čas, prekarna, za razliko od 

statutarne, tj. redne pogodbe za nedoločen čas) 

CIR – Crédit Impot Recherche (Kredit iz davka za raziskovanje, namenjenega razvoju v 

podjetjih) 

CPU – Conférence des présidents d'Universités (Konferenca predsednikov univerz) 

DG DEV ‒ Directorate General Development (Generalna direkcija EK za razvoj) 

DG EMPL ‒ The Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion 

(Generalna direkcija EK za zaposlovanje, družbene zadeve in vključevanje) 

DG RTD ‒ Directorate-General for Research and Innovation (Generalna direkcija EK za 

raziskovanje) 

ECOFIN ‒ Economic and Financial Affairs Council (Svet EK za ekonomske in finančne 

zadeve)  

EDC ‒ European Development Cooperation (Evropsko razvojno sodelovanje) 

EDRI ‒ European Development Research Institutes (Evropski razvojni raziskovalni instituti) 

EELV ‒ Europe Écologie Les Verts (Evropska ekologija ‒ Zeleni) 

EER ‒ Energy efficiency ratio (Razmerje energetske učinkovitosti) 

EK ‒ Evropska komisija 

ERC ‒ European Research Council (Evropski raziskovalni svet)  

ESR – États, Société, Religion (Države, družba, religija – ime francoske pluridisciplinske 

komisije) 

IDEX – Initiative d'excellence (Iniciativa odličnosti) 

LOLF – Loi organique relative aux lois de finances (Organski zakon, ki ustreza finančnim 

zakonom iz 2001) 

LRU – Loi relative aux libertés et responsabilités des universités (Zakon o svoboščinah in 

odgovornostih univerz iz 2007) 

MSU ‒ Mi smo univerza 

OECD ‒ Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacija za 

ekonomsko sodelovanje in razvoj) 

OOVZD ‒ Odbor za obrambo visokošolskega in znanstvenega dela 

PIB – Le produit intérieur brut (BDP – bruto domači proizvod, ekonomski indikator, 

uporabljen za merjenje bogastva po posamičnih državah) 

POLEX – Politique d'excellence (Politika odličnosti) 

PRES – Poles de recherche et d'enseignement supérieur (Tečaji [v smislu meril] za 

raziskovanje in visoko izobraževanje) 

RGPP ‒ Révision générale des politiques publiques (Generalna revizija javnih politik) 

SLU ‒ Sauvons l’Université (francosko gibanje Rešimo univerzo) 
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