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Pierre Bourdieu in Loïc Wacquant

GOVORICA, SPOL IN SIMBOLNO NASILJE*

(Prevedla Taja Kramberger)

V knjigi Govorica in simbolna moč (Bourdieu 1982, 1991b)1 razvijate temeljito kritiko 
strukturne lingvistike ali tega, kar bi lahko imenovali »čisto« proučevanje govorice. V 
ospredje postavljate alternativen model, ki – če močno poenostavimo – spreminja jezik 
prej v orodje ali v medij razmerij moči, ki ga moramo proučevati znotraj interakcijskih 
in strukturnih kontekstov njegove produkcije in kroženja, kakor pa v čista komunika-
cijska sredstva. Lahko povzamete glavne točke te kritike?

To, kar je značilno za »čisto« lingvistiko, je primat, ki ga podeljuje sinhronični, struk-
turni ali notranji perspektivi pred zgodovinskimi, družbenimi, ekonomskimi ali zunanjimi 
določenostmi jezika. Poskušal sem, zlasti v knjigah Logika prakse [Th e logic of the Prac-
tice] in Kar pomeni govorjenje [Ce que parler veut dire] (Bourdieu, 1990a, 30–41; 1982, 
13–98), pritegniti pozornost k razmerju do predmeta in k teoriji prakse, ki je implicirana v 
tej perspektivi. Saussurovska zorna točka je zorna točka »nepristranskega gledalca«, ki išče 
razumevanje kot cilj sam na sebi, to privede do tega, da podtaknemo to »hermenevtično 
intenco« družbenim agensom, da jo razlagamo kot načelo njihovih praks. Uveljavlja držo 
gramatikov, katerih namen je proučevati in kodifi cirati jezik, kot nasprotno drži oratorjev, 
ki skušajo delovati v svetu in učinkovati nanj prek performativne moči besede. Tisti, ki 
govorico raje obravnavajo kot predmet, kakor pa jo uporabljajo za to, da z njo mislijo in 
govorijo, pridejo do tega, da govorico vzpostavijo kot logos v nasprotju s praxis, kot »mrtvo 
črko« brez praktičnega namena ali, tako kakor umetnina, brez drugega namena kakor biti 
interpretirana.

To tipično učenjaško nasprotje je produkt učenjaškega dojemanja in situiranja – 
druge instance učenjaške utvare, s katero smo se že srečali. To učenjaško izravnavanje 
nevtralizira funkcije, ki so implicirane v običajni rabi govorice. Govorica je po Saussuru ali 

*   Prevod je narejen po poglavju »Language, Gender, and Symbolic Violence«, objavljenem v delu: Pierre Bourdieu in Loïc 
Wacquant, An Invitation to Refl exive Sociology, Chicago, Th e University of Chicago Press, 1992, 140–174.

1   Tako zelo, kakor se Esquisse d'une théorie de la pratique po vsebini in organizaciji razlikuje od Outline of a Th eory of 
Practice, tako sta Language and Symbolic Power (Bourdieu, 1991b) in Ce que parler veut dire (dobesedno »Kar pomeni 
govorjenje«, Bourdieu, 1982) skoraj različni knjigi, četudi je prva formalno prevod druge. Knjiga v angleščini, kakor jo je 
sestavil John B. Th ompson, vključuje nekatere dodatne pomembne eseje, zaradi česar postane intimna povezava med Bo-
urdieujevo sociološko lingvistiko in njegovo teorijo političnega polja in politik skupinskih formacij eksplicitna. Wacquant 
vse citate v tej sekciji v svojem prevodu navaja po francoski knjigi, v slovenščino pa so prevedeni po izvirniku (op. prev.).
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v hermenevtični tradiciji obravnavana kot orodje razumevanja in kot predmet analize, kot mr-
tev jezik (napisan in tuj, kakor je pokazal Bachtin), kot samostojen sistem, ki je povsem ločen 
od svojih dejanskih rab in brez svojih praktičnih in političnih funkcij (kakor v Fodorjevi in 
Katzovi čisti semantiki). Iluzija o avtonomiji »čisto« jezikovnega reda, ki se je uveljavila s privi-
legijem, podeljenim notranji logiki govorice, na stroške družbenih pogojev in korelatov njegove 
družbene rabe, utira pot za vse poznejše teorije, ki se vedejo, kakor da je teoretsko obvladovanje 
koda dovolj za to, da mu zaupamo praktično obvladovanje rab, ki so lastne družbi. 

Ali hočete s tem v nasprotju z zahtevami strukturne lingvistike trditi, da pomena jezikov-
nih izrekanj ni mogoče izpeljati ali deducirati iz analize njihove formalne strukture?

Da, in naj rečem krepkeje, gramatičnost ni nujen in zadosten pogoj za produkcijo po-
mena, kakor nas je prepričeval Chomsky (1967) ob spregledovanju dejstva, da govorica ni 
narejena za lingvistično analizo, ampak za to, da jo govorimo in da jo govorimo à propos.** 

(Sofi sti so dejali, da je tisto, kar je pomembno pri učenju jezika, naučiti se, kateri trenu-
tek je primeren, kairos, da se pove primerna stvar.) Vse podmene in vse poznejše težave 
vseh strukturalizmov – in to velja tako v antropologiji kakor v sociologiji – izhajajo iz 
intelektualistične fi lozofi je človeške dejavnosti, ki to podpira; v tej začetni operaciji, ki reducira 
govorno dejanje na golo izvršitev, jih vsebuje orehova lupina. Prav ta prvotni razloček med 
jezikom (langue) in njegovim udejanjenjem v govoru (parole), je v praksi in v zgodovini tisto, 
kar je pri korenini nezmožnosti strukturalizma misliti razmerje med dvema entitetama, ki 
bi bilo drugačno kakor model in njegovo udejanjenje, esenca in eksistenca, in kar pomeni 
postaviti znanstvenika, ki je varuh modela, v pozicijo Leibnizovega Boga, ki mu je dan ob-
jektivni pomen praks.

Ko sem oporekal tej drži, sem poskušal tudi preseči pomanjkljivosti ekonomske in po-
vsem lingvistične analize, uničiti običajno opozicijo med materializmom in kulturalizmom. 
Kaj obe pozabljata? V glavnem to, da bi povzeli dolgo in težavno dokazovanje v eni razsodbi, 
da so lingvistična razmerja vselej razmerja simbolne moči, skozi katera se v transfi gurirani obli-
ki aktualizirajo razmerja sil med govorci in njihovimi skupinami. Potemtakem je nemogoče 
osvetliti katerokoli komunikacijsko dejanje znotraj območja zgolj lingvistične analize.2 Celo 
najpreprostejša lingvistična menjava prinaša v igro kompleksen in razvejan splet zgodovinskih 
razmerij moči med govorcem, obdarjenim s specifi čno družbeno oblastjo, in poslušalstvom, ki 
priznava to oblast do različnih stopenj, in tudi med skupinami, ki jim govorec in poslušalstvo 
pripadata. Kar sem skušal pokazati, je to, da zelo pomemben del tega, za kar gre v verbalni 
komunikaciji, celo vsebina samega sporočila, ostane nerazumljiv tako dolgo, dokler v celoti ne 
upoštevamo strukture razmerij moči, ki je, še nevidna, navzoča v izmenjavi.

**  V francoščini v izvirniku: »z namenom«.
2   Gl. Bourdieu in Boltanski, 1975, Bourdieu, 1975a, 1977b, 1983b in Bourdieu, 1980b, 95–112, 121–142 za nadaljnja 

izvajanja.
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Nam to lahko ilustrirate?

Naj vzamem zgled komunikacije med naseljenci in domorodci v kolonialnem ali post 
kolonialnem kontekstu. Najprej se zastavi vprašanje, kateri jezik bodo uporabljali. Bo go-
spodujoči privzel jezik gospodovanega kot znamenje svoje skrbi za enakovrednost? Če to 
stori, obstaja dobra možnost za to, da se bo to zgodilo skozi tisto, kar imenujem strategija 
dobrohotnosti (Bourdieu, 1984, 472–73): gospodujoči se s tem, da začasno, toda ostenta-
tivno opusti svoj gospodujoči položaj z namenom, da »seže navzdol« do sogovornika, oko-
rišča s tem razmerjem gospostva, ki še naprej obstaja tako, da to razmerje zanika. Simbolna 
tajitev (v freudovskem pomenu Verneinung), se pravi fi ktivna izravnava razmerja moči, iz-
rablja to razmerje moči za to, da producira priznanje razmerja moči, ki ga opustitev izvabi. 
Naj se zdaj ozremo na situacijo, ki je dejansko daleč najpogostejša, kjer je gospodovani, ki je 
prisiljen sprejeti jezik gospodujočega – tukaj pa je dobra ilustracija razmerje med standar-
dno belo angleščino in vernakularnim jezikom črnih Američanov. V tem primeru gospodo-
vani govori polomljen jezik, kakor je pokazal William Labow (1973), in njegov lingvistični 
kapital je bolj ali manj povsem devalviran tako v šoli, na delu kakor na družabnih srečanjih 
z gospodujočim. To, kar konverzacijska analiza v tem primeru preveč zlahka spregleda, je 
to, da je sleherna jezikovna interakcija med belci in črnci omejena s tem, da obsega struk-
turno razmerje med prilaščanjem angleščine pri enih in drugih in neravnovesje moči, ki 
interakcijo vzdržuje in daje arbitrarnemu vsiljevanju »bele« angleščine srednjega razreda 
videz naravnosti.

Da bi to analizo premaknili naprej, bi morali uvesti vse vrste pozicijskih koordinat, 
denimo spol, raven izobrazbe, razredni izvor, bivališče itn. Vse te spremenljivke v slehernem 
trenutku posegajo v določanje objektivne strukture »komunikacijske dejavnosti« in oblika, 
ki si jo nadene jezikovna interakcija, bo dejansko odvisna od te strukture, ki je nezavedna 
in malone v celoti deluje »za hrbti« govorcev. Skratka, če Francoz govori z Alžircem ali črni 
Američan z WASP,*** se ne pogovarjata dve osebi, marveč skoznju govori kolonialna zgodo-
vina v celoti ali vsa zgodovina ekonomskega, političnega in kulturnega podjarmljanja črncev 
(ali žensk, delavcev, manjšin itn.) v Združenih državah. To mimogrede kaže, da nas »fi ksacija 
na zlahka vidne pravilnosti« (Sharrock in Anderson, 1986, 113) etnometodologov in skrb, 
da bi obdržali analizo tako blizu »konkretne realnosti«, kolikor je mogoče, kar navdihuje 
konverzacijske analitike (npr., Sacks in Schegloff , 1979) ter podžiga »mikrosociološko« na-
mero, lahko pripravi do tega, da povsem zgrešimo »realnost«, ki uhaja neposredni intuiciji, 
ker tiči v strukturah, transcendentnih za interakcijo, ki ji dajejo obliko.3

***  Kratica za: White Anglo-Saxon Protestant.
3   »V nasprotju z vsemi oblikami okazionalistične utvare, zaradi katerih nekateri neposredno povezujejo prakse z lastnost-

mi, ki so vpisane v situacijo, je treba pokazati, da so »interpersonalna« razmerja zgolj na videz medosebna razmerja in da 
resnica interakcije ni nikoli docela v interakciji« (Bourdieu, 1990a, 291). Najjasnejšo teoretsko predstavitev razločka med 
strukturnimi in interakcijskimi ravnmi in načini analize smo našli v Bourdieujevi kritični eksegezi Webrove sociologije 
religije (1971b, 1971d, zlasti diagram na str. 5–6, 1987d). Bourdieu v terminih strukture reformulira razmerja med reli-
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Dokazujete, da je sleherno jezikovno izrekanje dejanje moči, četudi prikrito. Toda, mar 
ne obstajajo območja prakse, kjer so jezikovne menjave (denimo »kramljanje«, kon-
verzacija med prijatelji ali druge posvetne »oblike pogovarjanja«, kakor jih uporablja 
Goff man [1981]) ali drugam usmerjene ali nerelevantne glede na strukture neenakosti 
in kjer verbalno obnašanje ni vdelano v razmerja gospostva?

Sleherna jezikovna menjava vsebuje možnost za dejanja moči, in to še tem bolj, kadar 
so vpleteni agensi, ki zasedajo asimetrične pozicije v distribuciji relevantnega kapitala. Ta 
možnost je lahko »izravnana«, kakor se velikokrat zgodi v družini in znotraj razmerij v 
philia v Aristotelovem pomenu izraza, kjer je nasilje suspendirano v nekakšnem sporazumu 
o simbolnem nenapadanju. Kakorkoli že, celo v teh primerih je lahko zavračanje uporabe 
gospostva del strategije dobrohotnosti ali način izrekanja nasilja na višji stopnji tajitve in 
prikrivanja, sredstvo za krepitev učinka nepriznavanja in s tem simbolnega nasilja. 

Razkrinkujete tudi »iluzijo jezikovnega komunizma« (Bourdieu in Boltanski, 1975), 
po katerem je družbena kompetenca govorjenja enako dana vsem.

Sleherno govorno dejanje ali sleherni diskurz je konjunktura, produkt srečanja med 
jezikovnim habitusom, se pravi nizom družbeno vzpostavljenih dispozicij, ki na eni strani 
implicirajo nagnjenje h govorjenju na določene načine in k izrekanju ustaljenih stvari (ek-
presivni interes), prav tako pa tudi kompetenco za govorjenje, ki je opredeljena hkrati kot 
jezikovna zmožnost za generiranje neskončnega niza diskurzov, ki so slovnično usklajeni, in 
kot družbena zmožnost za ustrezno rabo te kompetence v dani situaciji; na drugi strani pa 
je jezikovni trg, tj.sistem razmerij sil, ki same sebe vsiljujejo kot sistem specifi čnih sankcij in 
specifi čne cenzure in s tem pomagajo oblikovati jezikovno produkcijo z določanjem »cene« 
jezikovnih produktov. To pa zato, ker praktična anticipacija cene, ki jo bo moj diskurz 

gioznimi agensi, ki jih Weber opisuje v terminih interakcije, in s tem odpravlja mnoge izmed težav, ki jih Weber ni mogel 
odpraviti. Ta razloček med strukturno in interakcijsko ravnjo analize je ilustriran pozneje v njegovi študiji o diskurzivnih 
strategijah, ki jih prodajalci in kupci individualnih hiš razvijejo v informativni in pogajalski fazi svojih srečanj. To ga 
privede do tega, da pokaže, da »sama ’analiza diskurza’ onemogoča, da bi našli zakone konstrukcije diskurza, ki tičijo v 
zakonih konstrukcije družbenega prostora produkcije diskurza, če jih iščemo zgolj v diskurzu« (Bourdieu in Christin, 
1990, 79). Isti razloček je poudarjen v njegovi analizi povolilnih televizijskih debat, Bourdieu in L. J. D. Wacquant, 1992, 
3. del, 5. sekcija, (»Participant objectivation« [»Objektivacija udeleženca«]: 253–260).

  Ta »okazionalistična utvara« je ilustrirana v pomembni etnografi ji komunikacije med črnimi otroki v zanje naravnem 
okolju njihove soseske v Philadelphiji, ki jo je napisala Marjorie Hermess Goodwin. Dobro in prav je obravnavati »otroke 
kot akterje, dejavno angažirane v ustvarjanju svojih družbenih svetov« prek medija lingvističnih iger (Goodwin, 1990, 
284), dokler ne ugotovimo, da je struktura teh besed že vnaprej opredeljena s širšimi rasnimi, spolnimi in razrednimi 
razmerji. Edino znotraj ozkega okvira neposredne situacije soočenja je mogoče dokazovati, da »lahko govorni dogodki 
sami poskrbijo za družbeno organizacijo, ker oblikujejo razvrstitve in družbene identitete udeležencev.« Poleg tega to 
počnejo v skladu s pravili in opozicijami, ki jih situacija ne vsebuje (v tem primeru gre za opozicijo med črnci in belci, ki 
jih ni v »naravni uprizoritvi«, ali med šolo in ulico). Edino če prezremo makro socialno-politično zgradbo »okvira« (v 
Goff manovem pomenu) lingvistične interakcije, lahko govorimo o »primatu konverzacijskih materialov v antropološkem 
razumevanju tega, kako ljudje strukturirajo svoja življenja« (Goodwin, 1990, 287). 
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dosegel, prispeva k določanju oblike in vsebine mojega diskurza,4 ki bo bolj ali manj »napet«, 
bolj ali manj cenzuriran, včasih do točke izničenja – denimo v molku zaradi zastraševanja. 
Bolj ko je jezikovni trg uraden ali »napet«, se pravi, bolj ko se praktično prilagaja normam 
gospodujočega jezika (pomislimo na vse ceremonije uradne politike: inavguracije, govore, 
javne debate), večja je cenzura in bolj trgu gospodujejo gospodujoči, nosilci legitimne je-
zikovne kompetence.

Jezikovna kompetenca ni zgolj tehnična veščina, marveč je tudi statusna veščina. To po-
meni, da niso vsa jezikovna izrekanja enako sprejemljiva, vsi govorci pa ne enaki.5 Saussure 
(1974) si je sposodil metaforo, ki jo je pred njim uporabil Auguste Comte, in pravi, da 
je govorica »zaklad«, in opisuje razmerje individuov do govorice kot nekakšno mistično 
udeležbo v skupnem zakladu, univerzalno in uniformno dostopnem vsem »subjektom, ki 
pripadajo isti skupnosti«. Iluzija »jezikovnega komunizma«, ki straši v vseh lingvistikah 
(Chomskyjeva teorija kompetence ima navsezadnje veliko zaslugo, ker je idejo »univerzal-
nega zaklada«, ki je po tihem veljala v saussurovski tradiciji, naredila, eksplicitno), je iluzija, 
da je vsakdo udeležen v jeziku tako, kakor uživa v soncu, zraku ali vodi – z eno besedo, da 
jezik ni redka dobrina. V resnici pa dostop do legitimnega jezika ni docela enak, teoretsko 
univerzalno kompetenco, ki jo lingvisti liberalno dopuščajo za vse, pa v resnici monopolizi-
rajo nekateri. Nekatere kategorije govorcev so prikrajšane za zmožnost govorjenja v neka-
terih situacijah – in pogosto priznavajo to prikrajšanje tako kakor kmet, ki je pojasnjeval, 
zakaj ni nikoli pomislil, da bi kandidiral za župana v svoji mali mestni občini, z besedami: 
»Pa saj ne vem, kako naj govorim!«.

Neenakosti pri jezikovni kompetenci se neprenehoma razodevajo na trgu dnevnih 
interakcij, se pravi, v klepetanju med dvema osebama, na javnem shodu, na seminarju, v 
intervjuju za službo in na radiu ali televiziji. Kompetenca dejansko deluje diferencialno in 
na trgu jezikovnih dobrin obstajajo monopoli prav tako kakor na trgu ekonomskih dobrin. 
To je najbrž najbolj očitno v politiki, kjer zastopniki, ki jim je podeljen monopol nad legiti-
mnim političnim izražanjem volje kolektiva, ne govorijo zgolj v prid tistih, ki jih zastopajo, 
ampak zelo pogosto tudi namesto njih.6

4   Da ne bi te sodbe razumeli kot padec nazaj v preprost racionalistični, ekonomski model govorice, moramo poudariti, da 
»(ta) njegova anticipacija, ki ničesar ne dolguje zavestni preračunljivosti, delo jezikovnega habitusa, ki je sicer produkt 
prvotnega in podaljšanega razmerja do zakonov določenega trga, teži k temu, da deluje kot občutek sprejemljivosti in 
verjetne vrednosti njegovih lastnih jezikovnih produktov in produktov drugih na različnih trgih. Gre za ta občutek spre-
jemljivosti, ne pa za to ali ono obliko racionalnega preračunavanja, usmerjenega v maksimiranje simbolnih profi tov, ki 
določajo popravke in vse oblike samocenzure, te koncesije, ki jo podeljujemo družbenemu vesolju s svojim soglasjem, da 
postanemo v njem sprejemljivi, tako da nas pripravi do tega, da v fazi produkcije upoštevamo verjetno vrednost svojega 
diskurza« (Bourdieu, 1982, 75–76, angl. prevod L. J. D. Wacquant).

5   »Ker kompetenca ni reduktibilna na specifi čno jezikovno zmožnost generirati določen tip diskurza, marveč vpleta vse 
lastnosti, ki vzpostavljajo govornikovo družbeno osebnost, ... lahko ta ista jezikovna produkcija, odvisno od oddajnika, 
doseže radikalno različne profi te« (Bourdieu, 1977b, 654).

6   To Bourdieu (1985b; tudi 1981a) imenuje »učinek oraklja«: »legitimna sleparija«, katere možnost je vpisana v samo 
logiko delegiranja, s katero zastopnik razpečuje svoje besede (in z njimi svoj svet) kot besede ljudi, ki jih zastopa, in 
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Zaradi zmožnosti, ki jo imajo zastopniki, da oblikujejo realnost s projiciranjem do-
ločene reprezentacije realnosti (klasifi kacijskih shem, konceptov, opredelitev itn.), se 
zastavlja vprašanje moči besed: v čem tiči družbena učinkovitost besed? Vi tukaj spet 
ugovarjate zoper čisti »komunikacijski« model, ki ga je predstavil Austin, še posebej pa 
Habermas, po katerem jezikovna substanca diskurza pojasnjuje njegove učinke.

Filozofom govorice, še posebej pa Austinu (1962) moramo biti hvaležni, ker so se 
vprašali, kakor je mogoče, da lahko »delamo stvari z besedami«, da lahko izrekanje produ-
cira učinke. Kako je mogoče, da v določenih okoliščinah nekdo odpre okno, če mu rečem 
»Odpri okno!«? (In če bi bil star britanski lord, ki prebira svoj sobotni časnik in lenari na 
fotelju, bi bilo dovolj, da rečem »John, se vam ne zdi, da je malce hladno?«, pa bo John zaprl 
okno.). Ko prenehamo premišljevati o tem, je ta moč delati stvari z besedami, moč besed 
dajati ukaze res magična.

Kadar poskušamo lingvistično razumeti moč jezikovnih izrazov, kadar poskušamo v 
govorici najti načelo in mehanizme učinkovitosti govorice, to pomeni, da smo pozabili, da 
oblast prihaja v govorico od zunaj, kakor nas spominja Benveniste (1969, 30–37) v svoji analizi 
skeptrona, ki so ga po Homerju izročili govorniku, ki je začenjal govor. Učinkovitost govora ne 
tiči v »ilokucijskih izrazih« ali v samem diskurzu, kakor sugerira Austin, ker ni nič drugega 
kakor delegirana moč institucije. (Bodimo pošteni, sam Austin je v svoji analizi jezika dodelil 
središčno mesto institucijam, toda njegovi komentatorji, zlasti Récanati (1982), so v glavnem 
zasukali njegovo teorijo performativa v preiskovanje njegovih notranjih lastnosti.)7 Simbolna 
moč, moč vzpostavljanja danega s pomočjo potrjevanja, učinkovanja na svet z učinkovanjem 
na reprezentacijo sveta, ne tiči v »simbolnih sistemih« v obliki »ilokucijske sile«. Opredeljena 
je v določenem razmerju in s tem razmerjem, ki ga ustvarja verovanje v legitimnost besed in v 
osebo, ki jih izreka, učinkuje pa edino za tiste, ki se ji podvržejo in priznavajo tistega, ki z njo 
rokuje. (To je jasno vidno v nenadnem zatonu sile religioznega jezika, ki spremlja razpadanje 
sveta družbenih razmerij, ki ga konstituirajo.) To pomeni, da moramo, zato da bi razložili to 
dejanje na daljavo, to dejansko preobrazbo brez telesnega stika, kakor z magičnim ujemanjem 
Marcela Maussa (1950a), rekonstruirati celoto družbenega prostora, v katerem so spočete 
dispozicije in verovanja, zaradi katerih je magija govorice učinkovita.8

vsiljuje svojo opredelitev njihove situacije, položaja in interesov. Maresca (1983) ponuja zgledno študijo tega učinka med 
francoskimi kmeti. Gl. Wacquant (1987) za razširjeno analizo.

7   Austin (1962) v tej teoriji govornih dejanj analizira razred izrekanj (tj.»To ladjo imenujem Queen Elizabeth.«), ki 
jih označi za »performative«, za katere ni mogoče reči, da so resnični ali napačni, ampak zgolj to, da so »posrečeni« 
ali »ponesrečeni«, odvisno od tega, ali spoštujejo določene »konvencionalne postopke«. Tako britanski fi lozof jasno 
sugerira, da je simbolna učinkovitost odvisna od institucionalnih razmer, toda raje se umakne v lingvistični razloček 
med lokucijskimi, perlokucijskimi in ilokucijskimi dejanji, kakor da bi analiziral družbeni značaj teh razmer (agensa, 
časa, kraja, oblasti itn.) (gl. Th omson, 1984, 47–48 za razpravo o tej zadevi). Fornel (1983) ponuja podrobnejše 
teoretsko preiskovanje Austinovega pojma »posrečenosti« iz zornega kota lingvistične pragmatike, ki se navdihuje pri 
Bourdieujevi politični ekonomiji govorice.

8   Maussov (1950a) »Oris obče teorije magičnosti« [»Esquisse d’une théorie générale de la magie«], prvič objavljen 1902-3 
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Vaša analiza govorice potemtakem ni naključen »vdor« v domeno lingvistike, temveč 
prej razširitev na novo empirično področje, na jezik in govor ali bolj splošno na diskur-
zivne prakse (skupaj s prakso lingvistov), to je, v domeno analitičnih metod, ki ste jih 
uporabili pri drugih kulturnih produktih.9

Da. Vse življenje sem se bojeval zoper arbitrarne meje med sociologijo in antro-
pologijo, med sociologijo in zgodovino, med sociologijo in lingvistiko, med sociologijo 
umetnosti in sociologijo vzgoje, med sociologijo športa in sociologijo politike itn., ki so 
čisti produkt akademske reprodukcije in nimajo nikakršne epistemološke podlage. Tudi 
tukaj imamo situacijo, v kateri je transgresija disciplinskih meja prvi pogoj za znanstveno 
napredovanje.

Mislim, da ne moremo v polni meri razumeti govorice, če jezikovnih praks ne pos-
tavimo v celotno vesolje sestavljivih praks: prehranjevalnih in pivskih navad, kulturnih 
porab, okusa v zadevah umetnosti, športa, oblačenja, pohištva, politike itn. Celoten 
razredni habitus, se pravi, diahroni in sinhroni položaj, ki ga kdo zaseda v družbeni 
strukturi, se namreč izraža skozi jezikovni habitus, ki pa je kljub temu zgolj ena izmed 
njegovih razsežnosti. Govorica je telesna tehnika10 in jezikovna (zlasti fonološka) kom-
petenca je razsežnost telesne hexis, v kateri se izraža celotno razmerje do družbenega 
sveta. Vse, denimo, sugerira, da telesna shema, značilna za družbeni razred, določa 
sistem fonoloških potez, ki je značilen za razredno izgovorjavo, prek tistega, kar Pier-
re Guiraud (1965) imenuje »artikulacijski stil«. Ta artikulacijski stil je bistven del 
življenjskega stila, ki je utelešen, fait corps, in je v povezanih razmerjih z rabama telesa in 
časa, ki pravzaprav opredeljujeta ta življenjski stil. (Ni naključje, če buržoazna odličnost 
odeva svoje razmerje do jezika v isti distancirajoči namen, ki ga angažira v svojem raz-
merju do telesa.)

Ustrezna, hkrati strukturna in genetična, sociologija govorice zahteva, da teorets-
ko utemeljimo in empirično obnovimo enotnost človeških praks, za katere so jezikovne 
prakse zgolj podoba, kakor da bi za njen predmet vzeli razmerje, ki združuje strukturi-
rane sisteme sociološko pertinentnih jezikovnih razlik s podobno strukturiranimi sistemi 
družbenih razlik.11

v Année sociologique, je tudi neposreden navdih za Bourdieujevo in Delsautovo (1975) študijo o družbeni magičnosti 
griff e (dizajnerjevega podpisa) v polju visoke mode.

9   John Th ompson (1991) to zelo prepričljivo dokazuje. O tem je govor tudi v Snookovem eseju o Nietzschejevem in 
Wittgensteinovem vplivu na Bourdieujevo koncepcijo govorice.

10   Pojem »telesna tehnika« je sposojen iz Maussovega (1950b) plodnega eseja, ki nosi ta naslov.
11   Laks (1983) podaja podrobno empirično ilustracijo sistematičnega ujemanja med družbenimi in jezikovnimi praksami 

v skupini najstnikov iz pariškega primestja prek fi ligranske konstrukcije njihovega razrednega habitusa.
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Naj poskusim povzeti vaše izvajanje. Pomen družbene učinkovitosti sporočila je dolo-
čen zgolj znotraj danega polja (tj. časnikarstva ali fi lozofi je), ki je samo vdelano v mrežo 
hierarhičnih razmerij z drugimi polji. Če ne razumemo vse strukture objektivnih po-
vezav, ki opredeljujejo pozicije v tem polju, specifi čnih oblik cenzure, ki jih vsako polje 
vsiljuje, in če ne poznamo trajektorij in jezikovnih dispozicij tistih, ki zasedajo te pozi-
cije, ne moremo popolnoma razložiti komunikacijskih procesov – zakaj je včasih nekaj 
povedano ali ni povedano, kdo je povedal ali ni povedal, kaj je mislil, kaj je razumel, in, 
najpomembnejše, s kakšnimi družbenimi učinki.

To sem poskusil prikazati v svoji študiji Politična ontologija Martina Heideggerja 
[L’ontologie politique de Martin Heidegger] (Bourdieu, 1975 in 1988).12 Res sta me logika 
mojega raziskovanja govorice in pojma polje privedla do tega, da sem se ukvarjal s Hei-
deggerjem. Heideggerjevo delo (s katerim sem se od blizu seznanil zelo kmalu, v mlado-
stnem času, ko sem pripravljal knjigo o fenomenologiji afektivnega življenja in časovni 
izkušnji) se mi je zdelo še posebej ugoden teren za verifi ciranje mojih hipotez o učinko-
vanju cenzure, ki jo izvajajo polja kulturne produkcije. Heidegger je mojster – rekel bi kar 
Mojster – dvoličnega govorjenja ali, če hočete, polifonega diskurza. Bil je zmožen govoriti 
v dveh ključih hkrati, v učeno fi lozofski govorici in v običajni govorici. To je še posebej 
očitno, ko gre za navidezno »čist« koncept Fürsorge, ki igra središčno vlogo v Heidegger-
jevi teoriji časa in ki se v izrazu soziale Fürsorge, družbena pomoč, nanaša na politični 
kontekst in na obsodbo države blaginje, plačanih dopustov, zdravstvenega zavarovanja 
itn. Toda Heidegger me je zanimal tudi kot zgledno utelešenje »čistega fi lozofa« in hotel 
sem pokazati, v čem je navidezno najbolj neugoden primer za sociologijo kulturnih del, 
kakor si jo zamišljam jaz, tako da metoda analize, kakršno predlagam, ne more zgolj poja-
sniti družbenopolitičnih pogojev produkcije dela, ampak tudi voditi v boljše razumevanje 
samega dela, se pravi, v tem primeru središčnega sunka Heideggerjeve fi lozofi je, in sicer 
ontologizacije historicizma. 

Vrednost Heideggerja kot paradigmatsko »čistega«, ahistoričnega misleca, ki ekspli-
citno prepoveduje in zavrača, da bi mišljenje povezovali z mislecem, z njegovo biografi jo, še 
manj pa z družbenimi in ekonomskimi razmerami njegovega časa (in ki so ga vselej brali na 
globoko dehistoriziran način), je v tem, da nas prisili, da znova premislimo vezi med fi lozo-
fi jo in politiko. Prav to sem mislil z naslovom, ki sem ga dal študiji: ontologija je politična in 
politika postane ontologija. Toda nemara je v tem primeru bolj kakor v kateremkoli drugem 
mogoče dojeti razmerje, ki obstaja med »fi lozofskim Führerjem« ter nemško politiko in 
družbo in ki še zdaleč ni neposredno, vzpostavljeno edino prek strukture fi lozofskega mi-
krokozma. Ustrezna analiza Heideggerjevega diskurza mora tako temeljiti na dvakratnem 

12   To študijo, ki jo je Bourdieu napisal v Nemčiji med bivanjem v Max Planck Institut für Sozialforschung, je, najprej, tj. 
leta 1976, v nemščini objavila Syndikat Verlag v Frankfurtu, v francoščini je bila objavljena kot članek v Actes de la recher-
che en sciences sociales leta 1975, pozneje je bila revidirana in leta 1988 objavljena v francoščini kot knjiga.
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zavračanju: zavreči mora zahtevo fi lozofskega besedila za absolutno avtonomijo in s tem 
njegovo zametovanje zunanje reference; zavreči mora neposredno redukcijo besedila na naj-
bolj splošen kontekst njegove produkcije in njegovega kroženja.13 

To dvakratno zavračanje je tudi vodilno načelo vaše sociologije literature, slikarstva, 
religije ali prava (gl. po vrsti Bourdieu, 1988c, 1983d; 1987e, 1987f ). Pri slehernem 
izmed teh primerov predlagate povezavo kulturnih del s poljem njihove specializirane 
produkcije in zametujete tako notranje branje kakor redukcijo na zunanje dejavnike.

Tako je. S tem da upoštevate polje specifi čne produkcije in njegovo avtonomijo, ki je 
produkt lastne zgodovine polja, ta pa je sama ireduktibilna na »občo« zgodovino, se izo-
gnete dvema komplementarnima napakama, ki delujeta kot vzajemni ozadji in sta druga 
za drugo alibi: tista, ki sestoji iz tega, da obravnavamo dela kot samozadostne realnosti, in 
tista, ki jih reducira neposredno na najsplošnejše družbene in ekonomske razmere.14 Tako 
na primer tisti, ki rožljajo z vprašanjem Heideggerjevega nacizma, vselej podeljujejo njego-
vemu fi lozofskemu diskurzu preveč ali premalo avtonomije: nesporno dejstvo je, da je bil 
Heidegger član nacistične stranke, vendar ni bil ne zgodnji in ne zreli Heidegger nacistični 
ideolog na način, kakor je to bil rektor Krieck. Zunanja, ikonoklastična interpretacija in no-
tranja, slavilna interpretacija imata skupno nepoznavanje učinka fi lozofske stilizacije (mise 
en forme): prezreta možnost, da bi Heideggerjeva fi lozofi ja utegnila biti zgolj fi lozofska su-
blimacija prav tistih političnih in etičnih načel, ki so določala njegovo pripadnost nacizmu, 
in to sublimacijo je vsilila specifi čna cenzura polja fi lozofske produkcije. Da to vidimo, je 
treba opustiti opozicijo med političnim branjem in fi lozofskim branjem in podvreči dvojne-
mu branju, tako fi lozofskemu kakor političnemu, spise, ki jih v temelju opredeljuje njihova 
dvoumnost, se pravi, njihovo stalno simultano referiranje na dva družbena prostora, ki jima 
ustrezata dva mentalna prostora.

Potemtakem morate za to, da dojamete Heideggerjevo mišljenje, razumeti ne le vse 
»prejete ideje« njegovega časa (kakor so bile izražene v časniških uvodnikih, akadem-
skih diskurzih, uvodih v fi lozofske knjige, v pogovorih med profesorji itn.), ampak tudi 
specifi čno logiko fi lozofskega polja, v katerem so veliki strokovnjaki, se pravi novokan-
tovci, fenomenologi, neotomisti itn. začeli tekmovati. Heidegger si je moral, da bi iz-
vršil »konservativno revolucijo«, ki jo je izvajal v fi lozofi ji, pridobiti izredno zmožnost 

13   »Lahko priznamo neodvisnost [fi lozofskega diskurza], vendar zgolj s pogojem, da jasno vidimo, da je to zgolj drugo ime 
za njegovo odvisnost od specifi čnih zakonov delovanja fi lozofskega polja. Lahko priznamo odvisnost, vendar le dotlej, 
dokler upoštevamo sistematične transformacije, ki jih ti učinki preživljajo in ki so posledica dejstva, da ta odvisnost deluje 
edino prek specifi čnih mehanizmov fi lozofskega polja« (Bourdieu, 1988, 10).

14   Trditev, kakršna je Bürgerjeva (1990, 23), da »Bourdieu zavzema radikalno stališče: zunanjo perspektivo« v njegovi 
analizi umetnosti in drugih kulturnih praks, vsebuje temeljno nerazumevanje Bourdieujeve teorije, kar je enako kakor 
odstranitev pojma polje simbolne produkcije, kakršen je jasen že v njegovih najzgodnejših besedilih (npr. članek iz leta 
1966 o »Ustvarjalnem projektu«, Bourdieu, 1971a, 185).
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za tehnično invencijo, se pravi, izjemen fi lozofski kapital (gl. virtuoznost, ki jo pokaže 
pri obravnavanju Kanta in problema metafi zike) in prav tako izjemno spretnost, ko daje 
svojim stališčem fi lozofsko sprejemljivo obliko, ki sama zahteva praktično obvladovanje 
celote pozicij v polju, izreden občutek za fi lozofsko igro. Heidegger v nasprotju z bolj po-
litičnimi pamfl etisti, kakršni so bili Spengler, Junger ali Niekisch, zares v novo fi lozofsko 
stališče integrira fi lozofske drže, ki so bile dotlej dojete kot nezdružljive. To obvladovanje 
prostora možnosti je mogoče jasneje videti pri drugem Heideggerju, ki samega sebe ne-
prenehoma opredeljuje relacijsko, z anticipacijo in tajitvijo nasprotuje reprezentacijam 
svojih preteklih in sedanjih drž, ki bi jih utegnili producirati na podlagi drugih pozicij v 
fi lozofskem polju.

Heideggerjevega političnega mišljenja ne izpeljujete toliko iz proučevanja njegovega 
konteksta, ampak iz branja samega besedila in osvetlitve mnogoterih semantičnih okvi-
rov, v katerih funkcionira.

Prav branje samega dela v dvojnem ključu, njegovih dvojnih pomenov in dvojnega razu-
mevanja, razodeva nekatere izmed najmanj slutenih političnih implikacij Heideggerjeve fi lozo-
fi je: zametovanje države blaginje, skrito v osrčju teorije časovnosti, antisemitizem, sublimiran 
kot obsodba »klatenja«, zavračanje, da bi javno razkril svojo nekdanjo podporo nacistom, vpi-
sano v vijugaste namige njegovega dialoga z Jungerjem itn. Vse to je mogoče brez težav najti 
v samih besedilih, kakor sem pokazal leta 1975, presega pa dojemanje varuhov pravovernosti 
fi lozofskega branja, ki na način deklasiranih aristokratov, ki so na grožnjo njihovi razliki, ki jo 
je pomenil napredek znanosti, ki se jim je izmikal, odgovorili s privrženostjo sveti meji med on-
tologijo in antropologijo. Čisto logična in čisto politična analiza sta enako nezmožni razložiti 
dvojni diskurz, katerega resnica tiči v razmerju med razglašenim in potlačenim sistemom.

Ustrezno razumevanje fi lozofi je v nasprotju s tem, kar se velikokrat misli, ne zahteva 
tega dehistoriziranja skozi eternalizacijo, ki ga izvršuje nečasovno branje kanoničnih bese-
dil, tolmačenih kot philosophia perennis ali, še slabše, njihovo krpanje brez konca in kraja, 
da bi uskladili njihove teme in trenutne debate včasih za ceno zares neverjetnih maličenj 
in izkrivljanj. (Ko slišim, da nam »Heidegger pomaga misliti holokavst«, moram verjeti, 
da sanjam – ali pa nemara nisem dovolj »postmoderen«!). Iz pristnega historiziciranja, ki 
nam dovoljuje, da odkrijemo temeljno načelo dela z rekonstruiranjem problematike, nasta-
ne prostor možnosti, v razmerju do katerega je bilo skonstruirano, in specifi čni učinek polja, 
ki mu daje specifi čno obliko, ki si jo nadene.15

15   Bourdieu (1988a, 118) to povzema takole: »Heideggerjevo mišljenje ... je strukturni ekvivalent ’konservativne revolucije’, 
katere druga podoba je bil nacizem, sproducirana v skladu z drugimi zakoni oblikovanja in zategadelj resnično nespre-
jemljiva za tiste, ki ga ne bi mogli in ga ne morejo priznati v nobeni obliki, drugačni od sublimirane oblike, ki mu jo daje 
fi lozofska alkimija, v ’fi lozofskem’ redu. Podobno lahko edino s polnim historiciziranjem Flauberta, se pravi z rekonstru-
iranjem njegove literarne prakse kot produkta srečanja med poljem in njegovim habitusom, kakor ga posreduje njegova 
trajektorija, »razumemo, kako se trga od dosledne zgodovinskosti manj heroičnih pretresov« (Bourdieu, 1988c, 557).
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Objava Politične ontologije v francoščini in v knjižni obliki več kakor desetletje po prvi 
izdaji je bila tudi priložnost za to, da na zelo zaostren način zastavimo vprašanje poli-
tične slepote fi lozofi je ali navsezadnje političnih rab fi lozofi je pri nekaterih izmed nje-
nih praktikov.

Uporabil sem kontroverzo, ki je izbruhnila okrog Heideggerjevega dela16 in v kateri 
so nekateri fi lozofi  (zlasti Lacoue-Labarthe in Lyotard) bolj kakor kadarkoli pokazali svojo 
globoko politično neodgovornost, da sem osvetlil politično dvoumne implikacije nekaterih 
načinov pojmovanja fi lozofi je, ki so se razširili v Franciji po 60. letih 20. stoletja: videnje 
fi lozofi je, zlasti skozi poveličevanje Nietzschejevih ali Heideggerjevih del, kar vodi v trans-
gresijski esteticizem, v obliko »radikalno spodobnega«, kakor pravijo nekateri izmed mojih 
ameriških prijateljev, se pravi skrajno intelektualno in politično dvoumnega.

Moje delo iz tega zornega kota – še posebej mislim na Ljubezen do umetnosti (L’amour 
de l’Art) (Bourdieu, Darbel in Schnapper, 1966)17 ali na Odličnost (Distinction) – stoji 
kot prava antiteza fi lozofske vloge, ki je od Sartra naprej vselej nosila s seboj podedovano 
estetsko razsežnost: kritika, ne kulture, temveč družbenih rab kulture kot kapitala in orodja 
simbolnega gospostva, ni združljiva z esteticističnim razvedrilom, ki je velikokrat skrito za 
znanstvenim pročeljem, denimo pri Barthesu in Tel Quelu (da ne omenjamo Baudrillarda), 
priljubljenem pri tistih francoskih fi lozofi h, ki so ponesli estetizacijo fi lozofi je do doslej 
nedosežene stopnje. Derrida je glede tega nedvomno najbolj izurjen in najbolj dvoumen, 
kolikor si prizadeva ustvariti videz radikalnega preloma z analizami, ki se vselej ustavijo 
malo pred točko, kjer bi zdrsnile v »vulgarnost«, kakor sem pokazal v pripisu k Distinction 
(1984, 485–500): s tem ko se postavlja v igro in zunaj nje, na polje in na robne črte, se igra 
z ognjem, saj zadeva ob pravo kritiko fi lozofske institucije, ne da bi jo dopolnil.

Tako je bila »afera Heidegger« zame priložnost, da pokažem, da fi lozofski esteticizem 
korenini v družbenem aristokratsvu, ki je samo v temelju prezira do družbenih znanosti, 
zaradi česar je močno neverjetno, da bi olajševal realistično videnje družbenega sveta, ki 
ima zelo resne implikacije za družbeno življenje, posredno pa tudi za politično življenje, 

16   Objava Fariasove (1987, angl. prev. 1989) študije, ki dokumentira Heideggerjevo podporo pri nacistični politiki in 
vpletenost vanjo, je sprožila vročo politično nabito intelektualno kontroverzo, v katero so bili potegnjeni vsi »težkokate-
gorniki« francoskega intelektualnega polja. To je bila priložnost za odločno izmenjavo med Derridajem in Bourdieujem 
na straneh levo usmerjenega dnevnika Libération in za številne tako javne kakor zasebne zajedljive debate. »Afera« je 
nato postala mednarodna (in deloma prepletena z »afero Paula de Mana«) in je še naprej razsajala vse do tega pisanja. 
Knjige, ki poskušajo dokazati ali ovreči obtožbe zoper Heideggerja in pritekajo iz tiskarn skoraj vsak teden, konec koncev 
govorijo v prid njegovi fi lozofi ji. Za zgled te debate v Franciji in Nemčiji gl. članke Gadamerja, Habermasa, Derridaja, 
Blanchota, Lacoue-Labartha in Levinasa v Davidson (1989), Margolisa in Bunella (ur.) (1990) in zimsko izdajo revije 
New German Critique (1989). Kakor poudarja Rudolf Augstein, urednik tednika Der Spiegel, ki je dobil sloviti »post-
humni« intervju od Heideggerja (citiral Robert Maggiori v svojem pregledu knjige v Libération, 10. marca 1988, vi), je 
Bourdieujeva študija povezav med Heideggerjem in nacizmom za celo desetletje starejša od te »afere«. 

17   V zvezi z družbenimi determinantami in rabami umetnosti gl. Bourdieu et al., (1965) in Bourdieu (1968, 1971c, 1974, 
1985c, 1987c). 
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in ne da bi pri tem nujno določal tako monstruozne politične »napake«, kakršna je Heide-
ggerjeva grosse Dummheit. Francoski fi lozofi  iz šestdesetih let, katerih fi lozofski projekt je 
bil izoblikovan v temeljno ambivalentnem razmerju s »humanističnimi vedami« in ki niso 
nikoli povsem zavrnili kastnih privilegijev, zvezanih s kasto fi lozofa, niso po naključju po 
vsem svetu, še zlasti pa v Združenih državah, dali novega življenja stari fi lozofski kritiki 
družbenih znanosti in pod krinko »dekonstrukcije« in »tekstne« kritike z gorivom oskrbeli 
komajda zastrto obliko iracionalizma, ki jo včasih označujejo, ne da bi pravzaprav vedeli 
zakaj, kot »postmoderno« ali »postmodernistično«.

Vaša analiza Heideggerja ter splošneje družbene produkcije in funkcioniranja fi lozof-
skega diskurza18 potemtakem predpostavlja in zahteva analizo objektivne pozicije soci-
ologije v razmerju do fi lozofi je.

Od druge polovice devetnajstega stoletja naprej se je evropska fi lozofi ja opredeljevala 
v nasprotju do družbenih znanosti, še posebej do psihologije in sociologije in prek njiju do 
katerekoli oblike mišljenja, ki je eksplicitno in neposredno usmerjena v »vulgarne« real-
nosti družbenega sveta. Zavračanje, da bi se ponižali s proučevanjem predmetov, ki veljajo 
za nižje, ali z uporabo »nečistih« metod, ne glede na to, ali gre za statistični pregled ali za 
preprosto zgodovinopisno analizo dokumentov, kar so v vseh časih fi lozofi  grajali kot »re-
dukcionistično«, »pozitivistično« itn., gre z roko v roki z zavračanjem, da bi se potopili v 
minljivo naključnost zgodovinskih stvari, kar te fi lozofe, ki jih najbolj skrbi njihovo statusno 
dostojanstvo, svari, naj se vrnejo (včasih po najmanj pričakovanih poteh, kakor danes potr-
juje Habermas) k najbolj »univerzalnemu« in »večnemu« mišljenju.19 

Precej specifi čnih značilnosti francoske fi lozofi je od 60. let naprej je mogoče pojasni-
ti z dejstvom, da sta, kakor sem pokazal v Homo Academicus, univerza in intelektualno 
polje prvič prišla pod gospostvo strokovnjakov iz humanističnih znanosti (z Lévi–Straus-
som, Dumézilom, Braudelom itn. na čelu). Središčno žarišče vseh diskusij tistega časa se je 

18   Bourdieu je poleg Heideggerjeve ontologije analiziral diskurz in institucijo fi lozofi je kot idealnotipski primer intelek-
tualne prakse, ki se ima za »prosto plavajočo« in slepi sebe in druge, tako da se noče soočiti s svojo zgodovinsko določe-
nostjo (Bourdieu, 1983a in 1985d). Francoski sociolog je ob drugih temah kritično analiziral retoriko althusserovskega 
marksizma, Sartrovo iznajdbo lika »totalnega intelektualca«, Montesquieujeve »učenjaške mite« in pomen fi lozofskega 
poklica na francoski univerzi v 50. letih (gl. zapovrstjo Bourdieu, 1975b, 1980d, 1980e in 1991a). Stvarne analize polja 
fi lozofi je, ki so jih izvršili njegovi študentje in sodelavci vključujejo Boschettijino (1988) o Sartru, Fabianijevo (1989) o 
fi lozofi h Tretje republike in Pintovo (1987) o sodobni fi lozofi ji.

  Pokazalo bi se, da bi se fi lozofi ja za Bourdieuja (1983c) malo potem, ko bi se razpustila v družbenih znanostih, lahko 
polno realizirala edino tako, da bi izvajala tisto vrsto refl eksivnosti, ki jo Bourdieu zagovarja, se pravi, da bi družbeno 
lokalizirala svojo problematiko, kategorije in prakse, ter priznavala družbene zakone, ki urejajo njeno lastno notranje 
delovanje, pa četudi bi ji to zgolj pomagalo prestopiti omejitve, ki so vpisane v njeno zgodovinsko podlago. 

19   Po Bourdieuju (1983c) fi lozofi ja boleha za nezmožnostjo, da bi razvozlala antinomijo zgodovinskosti in resnice drugače 
kakor s pomočjo eksegetskih branj, ki aktualizirajo pretekla dela na tak način, da bolj ali manj popolnoma negirajo zgo-
dovinskost. Rešitve te antinomije, ki so jih predlagali Hegel (dialektika, ki ohranja in transcendira), Kant (retrospektivna 
rekonstrukcija preteklih fi lozofi j) in Heidegger (razodetje izvornega razodetja) konvergirajo v zavračanju zgodovine.
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premaknilo k lingvistiki, ki je bila razglašena za paradigmo vseh humanističnih znanosti in 
celo takih fi lozofskih podjetij, kakršno je Foucaultovo. To je izvir tega, kar sem imenoval 
»učinek – logija«, da bi označil prizadevanja fi lozofov, da si sposodijo metode od družbenih 
znanosti in posnemajo znanstvenost, ne da bi se odrekli statusu »svobodnega misleca«: 
tako Barthesova literarna semiologija, Foucaultova arheologija, Derridajeva gramatologija 
ali poskus althusserovcev, da bi uveljavili »znanstveno« branje Marxa kot samozadostno 
in samostojno znanost in merilo za vse znanosti (Bourdieu, 1975b; gl. Kauppi (1991) in 
prihodnje strani za popolnejšo analizo »učinka -logija« v francoskem intelektualnem polju 
v letih 1960 in 1970).

To zveni kakor klic h končanju fi lozofi je. Ali obstaja specifi čno poslanstvo, pomemben 
epistemološki prostor, puščen za fi lozofi jo, ki ga z vseh strani oblegajo različne druž-
bene znanosti? Je sociologija omejena na to, da detronizira kraljevsko disciplino in jo 
naredi zastarelo? Ali je čas zrel za idejo »sociološke fi lozofi je« (Collins, 1988-89; gl. 
Addelson, 1990 za podobno dokazovanje s fi lozofske strani) ali pa je to zadnje oksi-
moron?

Da bi odpravili razmere, v katerih se fi lozofsko mišljenje izvršuje, bodisi učenjaško si-
tuacijo scholē, zaprtosti akademskega sveta vase z njegovim zavarovanim trgom in njegovimi 
varnimi klientelami ali, splošneje, z njegovo oddaljenostjo od vsakršnih potreb in nujnosti, 
nikakor ni dovolj polemična denunciacija, usmerjena v relativiziranje vse vednosti in vsega 
mišljenja. Prava sociološka analiza fi lozofi je, ki jo vrača v polje kulturne produkcije in v 
zgodovinski družbeni prostor in še zdaleč ne vodi v njeno destrukcijo, je edino sredstvo za 
razumevanje fi lozofi j in njihovega zaporedja in s tem za osvoboditev fi lozofov od nemišljenega, 
vpisanega v njihovo dediščino.20 To bi jih usposobilo za to, da bi odkrili vse, kar njihovo naj-
bolj običajno orodje misli, konceptov, problemov, taksonomij dolguje družbenim razmeram 
njihove (re)produkcije in determinacijam, vpisanim v družbeno fi lozofi jo, ki je inherentna v 
funkciji in funkcioniranju fi lozofske institucije. In s tem [bi jih usposobili] za to, da bi spet 
pridobili družbeno nemišljeno svojega mišljenja.

Če zgodovinske družbene znanosti pomenijo grožnjo za fi lozofi jo, ima to manj opraviti 
z njihovimi prilastitvami domen, ki jih je dotlej monopolizirala fi lozofi ja, kakor z dejstvom, 
da skušajo uveljaviti opredelitev intelektualne dejavnosti, katere eksplicitna ali implicitna 
(historicistična in še zmerom racionalistična) fi lozofi ja je v sporu s tisto, ki je objektivno 
vpisana v položaj in držo poklicnega fi lozofa (Bourdieu, 1983a in 1983c). Tako lahko razu-
mem, zakaj so domnevni ali dejanski fi lozofi  zlasti v Franciji tako močno nagnjeni k temu, 
da se kakor padli aristokrati držijo zunanjih znakov svoje ogrožene veličine.

20   »Filozofi  lahko le s pogojem, da tvegajo in postavijo pod vprašaj in v negotovost samo fi lozofsko igro, s katero je zvezan 
njihov obstoj kot fi lozofov, sami sebi podelijo svobodo od vsega, kar jih pooblašča in jim daje podlago za to, da mislijo in 
se predstavljajo kot fi lozofi « (Bourdieu, 1983c, 52; gl. tudi Bourdieu, 1990b).
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Pa bi dejali, da vaše delo sodi v fi lozofi jo?

To je vprašanje, ki me preveč ne vznemirja, in še predobro vem, kakšen bi bil odgovor 
tistih fi lozofov, ki se najbolj ukvarjajo z obrambo svoje trate. Če bi hotel podati nekoliko 
idealizirano videnje svoje intelektualne poti, bi lahko rekel, da je podjetje, ki mi je dovolilo, 
da sem zase udejanjil idejo, ki sem jo imel o fi lozofi ji – kar je drug način, da rečem, da tisti, 
ki jim ponavadi rečemo fi lozofi , ne vsi in ne zmeraj, ne ustrezajo tej ideji. To bi bilo ne-
kako izmišljeno videnje, ker v sleherni biografi ji obstaja velikanska komponenta naključja; 
v resnici nisem izbral večine stvari, ki sem jih naredil. Istočasno mora biti v tem odgovoru 
zrno resnice, ker ob vsem razvoju družbenih znanosti verjamem, da postaja čedalje bolj 
nevzdržno prikrajšati samega sebe za dosežke in tehnike teh znanosti – četudi se ne zdi, da 
bi to vznemirjalo večino fi lozofov. Mislim, da sem imel veliko sreče, da sem ušel iluziji »bele 
strani in peresnika«. Dovolj mi je, da preberem kako novo razpravo iz politične fi lozofi je, da 
si zamišljam, kaj bi rekel, če bi bila moja edina oprema fi lozofska izobrazba. Kar prav tako 
mislim, je absolutno ključno. Komaj kak dan mine, ne da bi bral ali znova bral fi lozofska 
dela in moram pripomniti, da zlasti britanske in nemške avtorje. Neprenehoma delam s 
fi lozofi  in jim dajem delo. Toda zame je razlika ta, da so fi lozofske veščine – to utegne biti 
nekoliko desakralizirajoče – natanko na isti ravni kakor matematične tehnike: ne vidim 
ontološke razlike med Kantovim in Platonovim konceptom in faktorsko analizo.

Ko že govorimo o teoriji, naj vam povem uganko. Pogosto ste razglašeni za »druž-
benega teoretika« in vas kot takega gotovo pogosto berejo (in kakor dobro veste, je 
to zelo opredeljen tip v galeriji možnih socioloških likov v Združenih državah). Še 
zmeraj sem osupel spričo tega, kako redko v svojem delu izrekate čisto »teoretske« 
trditve ali argumente. Namesto tega se kar naprej sklicujete na posamične raziskoval-
ne probleme in dileme, s katerimi ste se srečali med nabiranjem, kodiranjem ali anali-
ziranjem podatkov ali med premišljevanjem o resnični temi. V vašem raziskovalnem 
seminarju na École des Hautes Études en Sciences Sociales v Parizu (gl. Bourdieu in 
Wacquant, 1992, 3. del) spet in spet svarite slušatelje, da na teh predavanjih ne bodo 
dobili »jasne predstavitve habitusa in polja«. Ste tudi skrajno nenaklonjeni temu, da 
bi razpravljali o konceptih, ki ste jih skovali in jih uporabljate v svojem delu izolira-
ne od njihovih empiričnih nosilcev. Ali lahko razložite mesto, ki ga teorija zaseda v 
vašem delu?

Ni mi vas treba spomniti, da je dojemanje dela odvisno od intelektualne tradicije in 
celo od političnega konteksta, v katerega so postavljeni njegovi bralci (Bourdieu, 1990d). 
Struktura recepcijskega polja stoji med avtorjem (ali besedilom) in njegovimi bralci, prek 
mentalnih struktur slepi vse, ki ji pripadajo, še zlasti pa skozi strukturirajoče opozicije, ki 
jih organizira tekoča debata (npr. danes reprodukcija nasproti odporu v Veliki Britaniji in 
mikro-makro v Združenih državah). Končni učinek tega je cela vrsta sprevračanj, pogosto 
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precej presenetljivih, včasih pa malce nadležnih. V mojem primeru je najbolj osupljiv rezul-
tat tega fi ltrirnega procesa neskladje med recepcijo mojega dela v Franciji in v tujih deželah. 
Zaradi številnih razlogov – predvsem zato, ker jih tisti, denimo fi lozofi , ki bi se bili lahko 
uglasil z njimi, niso hoteli videti, in še bolj zato, ker so bili zbegani od tega, kar so zaznavali 
kot politično, kritično in celo polemično razsežnost v mojem delu – so antropološke pod-
lage in teoretske implikacije mojega dela (teorija prakse in fi lozofi ja akcije, na kateri temelji) 
v glavnem v Francije šle neopažene mimo. Namesto tega so tipično učenjaške diskusije, 
zvezane z zastarelim stanjem intelektualne debate o svobodi in determinizmu, o relati-
vizmu in o drugih tristes tropiques iz medvojnega obdobja, ki se nadaljuje deloma zaradi 
podreditve mnogih intelektualcev marksizmu in zaradi inercije akademskih problematik, ki 
so predavane v fi lozofskih razredih. Mislim, da je pomembno, da je bilo to, kar je bilo zame 
poskus, da bi zgradili občo antropologijo, postavljeno na zgodovinsko analizo specifi čnih 
lastnosti sodobnih družb, interpretirano kot niz političnih tez – o šolskem sistemu ali o 
kulturi posebej.

Nedvomno ta zameglitev mojih namenov nekaj dolguje dejstvu, da se sam nisem nikoli 
odpovedal produciranju občega diskurza o družbenem svetu in celo še manj univerzalnega 
metadiskurza o poznavanju tega sveta. Res menim, da je diskurz o znanstveni praksi precej 
škodljiv, kadar zasede mesto znanstvene prakse. Prava teorija je namreč tista, ki se sama 
izvršuje in se opušča v znanstvenem delu, ki ga je pomagala producirati. Nisem posebno 
naklonjen teoriji, ki prikazuje samo sebe, ki kaže proč, sem zoper teorijo, ki je narejena, da 
bi bila pokazana in videna ali, kakor pravimo v francoščini, tape à l’œil, zoper našemljeno, 
kričečo teorijo. Zavedam se, da ta okus danes ni ravno običajen.

Prepogosto imamo idejo o epistemološki refl eksiji, ki nas vodi v konstruiranje teorije 
ali epistemologije kot nekakšnega praznega in nedoločnega diskurza o odsotni znanstveni 
praksi. Zame se teoretska refl eksija manifestira edino tako, da se prikrije pod znanstveno 
prakso, ki jo oblikuje, ali v njej. In tukaj se lahko sklicujem na značaj sofi sta Hipiasa. V Pla-
tonovem Hipiji Manjšem [Hippias Minor] Hipija nastopa kot nekak tepec, ki se ne more 
dvigniti nad posamičen primer. Ko je vprašan o esenci lepega, trdovratno odgovarja z na-
števanjem specifi čnih instanc: lep lonec za kuho, lepo dekle itn. V resnici pa, kakor je poka-
zal Dupréel (1978), se ravna po eksplicitnem namenu zavrniti posploševanje in reifi kacijo 
abstrakcije, ki jo to spodbuja. Ne soglašam s Hipijevo fi lozofi jo (čeprav se bojim reifi kacije 
abstrakcij, ki je v družbenih znanostih bolj pogosta kakor kjerkoli drugje), mislim pa, da bi 
bilo mogoče dobro misliti zunaj teoretsko skonstruiranih empiričnih primerov in skoznje.

Kljub temu ne morete zanikati, da v vašem delu teorija obstaja, bolj natančno, obstaja 
niz »miselnih orodij«, če uporabimo Wittgensteinov pojem, s široko – če že ne univer-
zalno – uporabnostjo.
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Ne morem, toda ta orodja so vidna zgolj skozi rezultate, ki jih prinašajo, in niso 
izdelana kot taka. Podlaga za ta orodja – pojem kulturni kapital21 na primer, ki sem ga 
predlagal v zgodnjih šestdesetih, da bi pojasnil dejstvo, da študentje iz bolj kultiviranih 
družin – potem smo preverili ekonomske pozicije in družbeni izvor – nimajo le višjih 
proporcev akademskega uspeha, pač pa razkazujejo različne načine in vzorce kulturne 
porabe in izražanja v razsežni lestvici domen – je v raziskovanju, v praktičnih problemih 
in ugankah, ki jih srečujemo in generiramo v prizadevanju, da bi zgradili fenomensko 
raznovrsten niz predmetov na tak način, da bi jih lahko primerjalno obravnavali in pre-
mišljevali o njih.

Nit, ki vodi od enega mojega dela do naslednjega, je logika raziskovanja, ki je zame 
neločljivo empirična in teoretska. V svoji praksi, medtem ko sem izvajal kak intervju ali 
kodiral pregledni vprašalnik, sem našel teoretske ideje, ki jih imam za najpomembnejše. 
Na primer kritika družbenih taksonomij, ki me je privedla do tega, da sem znova premi-
slil problem družbenih razredov od vrha do tal (Bourdieu in Boltanski, 1981, Bourdieu 
1984, 1985a, 1987b) je nastala iz refl eksij o konkretnih težavah, s katerimi sem se srečal 
pri klasifi ciranju zaposlitev respondentov. To me je usposobilo za to, da sem ušel nejasni 
in zgovorni posplošitvi o razredih, ki znova uveljavlja večni in namišljeni spopad med 
Marxom in Webrom. 

Kakšna je razlika med »teoricistično teorijo« in teorijo, kakor jo pojmujete vi?

Zame teorija ni nekakšen preroški ali programski diskurz, ki bi s pomočjo seciranja ali 
amagalmiranja izšel iz drugih teorij z edinim namenom spopasti se z drugimi enako čistimi 
»teoricističnimi teorijami« (od katerih je desetletje po avtorjevi smrti slej ko prej najboljši 
zgled Parsonsova shema AGIL, ki jo danes skušajo nekateri obuditi).22 Prej znanstvena 
teorija, kakor jo jaz sestavljam, prihaja na dan kot program zaznavanja in delovanja – kot 
znanstveni habitus, če hočete – ki se razodene edino v empiričnem delu, ki jo aktualizira. 
Je začasen konstrukt, ki daje obliko empiričnemu delu in prek njega.23 Zategadelj lahko več 
pridobi s soočanjem z novimi predmeti, kakor z angažiranjem v teoretskih polemikah, ki 
počnejo komaj kaj več kakor prilivajo gorivo stalnemu, samooskrbujočemu se in vse preveč-
krat praznemu metadiskurzu okrog konceptov, obravnavanih kot intelektualni totemi.

21   Gl. Bourdieu (1979) o »treh oblikah« (utelešeni, popredmeteni in institucionalizirani) kulturnega kapitala, in Bourdieu 
(1986b) o razmerjih med kulturnim, družbenim, ekonomskim in simbolnim kapitalom.

22   Za Bourdieuja (Bourdieu, Cahmboredon in Passeron, 1973, 44–47) je tradicionalna reprezentacija teorije kot kumu-
lativne kompilacije, klasifi kacije, elaboracije konceptov (primerja dela Talcotta Parsonsa in Georgesa Gurvitcha z deli 
srednjeveških kanonistov) sestavina »učenjaške obče pameti«, s katero mora sociologija dokončno prelomiti, sicer se 
bosta v njeno prakso spet vtihotapili kontinuistična in pozitivistična fi lozofi ja znanosti, ki je v protislovju s tem, kar je 
Bachelard označil kot »novi znanstveni duh«.

23  Cf. Bourdieu in Hahn (1970); Bourdieu, Chamboredon in Passeron (1973, 1. del).
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Obravnavati teorijo kot modus operandi, ki praktično vodi in strukturira znanstveno 
prakso, očitno pomeni opustiti nekoliko fetišistično udobje, ki ga »teoretiki« navadno vzp-
stavijo z njo. Prav zaradi tega nisem nikoli čutil potrebe, da bi znova risal genealogijo kon-
ceptov, ki sem jih skoval ali reaktiviral, denimo konceptov habitus, polje ali simbolni kapital. 
Ker se ti koncepti niso rodili s teoretsko partenogenzo, ne pridobijo veliko, če jih postavimo 
nasproti prejšnjim rabam. Njihova konstrukcija in raba sta izšli iz praktikalij raziskovalnega 
podjetja in v tem kontekstu jih je treba vrednotiti. Funkcija konceptov, ki jih uporabljam, je, 
prvič in predvsem znotraj raziskovalnega postopka, z nekakšno stenografi jo označiti teoret-
sko držo, načelo metodološke izbire, tako negativne kakor pozitivne. Sistematizacija nujno 
pride ex post, kakor plodne analogije polagoma prihajajo na dan, kakor so koristne lastnosti 
koncepta uspešno poskušene in preskušene.24

Lahko bi parafraziral Kanta in rekel, da je raziskovanje brez teorije slepo, teorija brez 
raziskovanja pa prazna. Žal danes dominanten model sociologije še zmerom temelji na 
ostrem razločku in praktični ločitvi med raziskovanjem (tukaj še posebej mislim na to 
»znanost brez znanstvenika«, ki jo povzema raziskovanje javnega mnenja, in na tisti 
znanstveni absurd, imenovan »metodologija«) in »teorijo brez predmeta« čistih teore-
tikov, ki trenutno ponazorjeno s trendy diskusijo, ki razsaja okrog tako imenovane »po-
vezave mikro-makro« (npr. Alexander et al., 1987). Ta opozicija med čisto teorijo in lec-
torem, vdanem hermenevtičnemu čaščenju pisanja očetov ustanoviteljev (če že ne svojih 
lastnih spisov), na eni strani in preglednim raziskovanjem in metodologijo na drugi, je 
docela družbena opozicija. Vpisana je v institucionalne in mentalne strukture poklica, 
zakoreninjena je v akademski distribuciji virov, pozicij in kompetenc, kakor tedaj, kadar 
cele šole (npr. konverzacijska analiza ali raziskovanje statusnih pridobitev) skoraj v celoti 
temeljijo na neki posamični metodi.

Nemara bi bil tedaj boljši način, da vas pripravim do razlage vaše koncepcije »teoret-
skega dela«, ta, da vas vprašam, kako konkretno v svoji znanstveni praksi vstavljate teo-
retske konstrukcije v raziskovalni proces prek premišljevanja o posamičnih predmetih, 
ki ste jih obdelovali skozi kako obdobje. Tukaj mislim na članek o samskem življenju 
med kmeti v Béarnu, vaši domači regiji, ki ste ga pred kratkim z naslovom »Prepo-
vedana reprodukcija: simbolni temelji ekonomskega gospostva« objavili v precej za-
kotnem časopisu Études rurales [»Reproduction interdite. La dimension symbolique 
de la domination économique«] (Bourdieu, 1989b). V tem članku se mi zdi najbolj 
zanimivo to, da se v njem vračate k popolnoma enaki temi, kakor ste jo proučevali pred 

24   Denimo, Bourdieu je šele potem, ko je bil pred precej leti uporabil pojem »družbeni kapital«, in to na zelo raznovrstnih 
empiričnih ozadjih od zakonskih razmerij pri kmetih do simbolnih strategij raziskovalnih fundacij ali od oblikovalcev 
visoke mode do združenj študentov elitnih šol (gl. zapovrstjo Bourdieu, 1977a, 1980a, 1980b, 1981b; Bourdieu in Del-
saut, 1975), napisal članek, ki orisuje nekatere izmed njegovih generičnih značilnosti (Bourdieu, 1980c). Za empirično 
ilustracijo, ki se ukvarja s francoskim plemstvom, gl. Saint-Martin (1980 in 1985).
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tremi desetletji v kakor knjiga dolgem članku z naslovom »Celibat in položaj kmetov« 
[»Célibat et la condition paysanne«] (Bourdieu, 1962), objavljenem v istem časopisu, 
da na podlagi posamičnega primera orišete občo teorijo prispevka simbolnega nasilja k 
ekonomskemu gospostvu.

Izhodišče te raziskave je zelo osebna izkušnja, ki sem jo vnesel v članek, vendar v zastrti 
obliki, ker sem se v tistem času počutil prisiljenega »izginiti«. Domislil sem se uporabljati 
neosebne stavke, tako da nisem nikoli napisal »jaz«, začetni prizor pa sem opisal kolikor 
mogoče nevtralno: ples v vasici v soboto zvečer, na božični večer v podeželski krčmi, kamor 
me je odpeljal prijatelj pred kakimi tridesetimi leti. Tam sem bil priča zelo osupljivemu do-
godku: mladenič in ženska iz bližnjega mesta sta plesala sredi sobe, medtem ko je skupina 
starejših mladostnikov, približno moje starosti v tistem času, vsi še samski, brezdelno posta-
vala ob straneh. Namesto da bi plesali, so pozorno opazovali ples in se nezavedno premikali 
naprej, tako da so postopoma skrčili prostor, ki sta ga uporabljala plesalca. Ta začetni prizor 
sem videl kot nekakšen izziv: tedaj sem nekje v ozadju premišljeval o tem, da bi za predmet 
analize vzel vesolje, ki sem ga od blizu poznal. Potem ko sem delal v Kabiliji, v tujem vesolju, 
sem mislil, da bi bilo zanimivo narediti nekakšne Tristes tropiques (Lévi–Strauss, 1970), 
vendar njihovo narobno plat (ta knjiga je bila eden velikih intelektualnih zgledov, ki smo jih 
imeli v glavah v tistem času): opazoval bi učinke, ki bi jih na meni producirala objektivacija 
mojega rodnega sveta. Potemtakem sem imel droben teoretski namen in prizor s plesišča je 
zastavljal vprašanja. Lotil sem se poskusa, da bi prišel naprej od običajnih pojasnjevanj, ki so 
še bila v navadi med domačini in med časnikarji. Sleherno leto v času »samskih sejmov«, ki 
se tedaj dogajajo v številnih mestih, so pravili, da »dekleta nič več nočejo ostati na deželi« in 
da je pač tako. Tako sem poslušal ljudi, ki so kot nekaj globoko spotakljivega doživljali dej-
stvo, da se starejši fantje, se pravi tisti, ki so sicer upravičeni do tega, da se reproducirajo, ne 
morejo več poročiti. Nato sem zbral statistike in skonstruiral samske deleže glede na število 
spremenljivk. Podrobnosti so bile leta 1960 (Bourdieu, 1962) napisane v dolgem članku.

Nato je sredi 70. let angleški založnik hotel, naj revidiram ta članek v knjigi. Mislil 
sem, da analiza ne velja več, tako da sem ga povsem predelal. Iz tega natančnega pregleda 
je prišel še en članek z naslovom »Poročne strategije v sistemu reprodukcijskih strategij«,25 
v katerem sem poskušal razkriti to, za kar se mi je zdelo, da je implicitna fi lozofi ja tega, 
kar sem naredil. Skušal sem nadomestiti model sorodstvenih teorij, ki je bil tedaj domi-
nanten, se pravi strukturalistično teorijo, način gledanja na poročne menjave, ki je postal 
precej trivialen zlasti med zgodovinarji družine, bil pa je v tem, da so poroke pojmovali kot 

25   Pravilen naslov tega članka, ko je dokončan, je »Poročne strategije kot strategije družbene reprodukcije« [»Marriage 
Strategies as Strategies of Social Reproduction«] (Bourdieu, 1977a), iz katerega je zgubljena izvirna ideja, da strategije 
oblikujejo sistem sui generis, ker uredniki zgodovinske revije Annales, Économies, Sociétés, Civilisations niso marali nje-
govega stilističnega zvena (Bourdieu, 1987a, 85). Različne reprodukcijske strategije in njihova medsebojna razmerja so 
raziskani v globino v La noblesse d'État (Bourdieu, 1989a, 386–427).
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kompleksne reprodukcijske strategije26 (Medick in Warren, 1984, Crow, 1989, Morgan, 
1989, Hareven, 1990, Woolf, 1991), v katere je bilo vključeno katerokoli število parametrov 
od velikosti posestva in razvrstitve po rojstvu do bivališčnih, starostnih ali zdravstvenih raz-
lik med potencialnimi zakonci itn. Prav iz prve revizije lahko potegnemo tale nauk, zlasti 
za tiste, ki radi govorijo o »prelomu«: znanstveni prelom ni izvršen naenkrat in ni nekakšno 
izvorno dejanje v začetnih fi lozofi jah (in althusserovskem marksizmu). Lahko traja trideset 
let. Od tod dejstvo, da se moramo včasih desetkrat vrniti k istemu objektu, četudi tvegamo, 
da bomo dobili kritične pritožbe, da kar naprej ponavljamo isto reč.

Tako sem naredil prvo revizijo, ki po mojem mnenju dviga precej trditev, ki jih je zače-
tna analiza vsebovala, na višjo stopnjo eksplicitnosti in sugerira prestavitev v bolj dinamič-
no, »strateško« obliko analize. Zaradi tega smo premišljevali o pojmu »intuicija«. Kadar 
za sociologa ali sociologinjo rečemo, da ima veliko »intuicije«, je to redkokdaj mišljeno kot 
kompliment. Zdaj pa lahko rečem, da sem porabil skoraj dvajset let, da sem poskušal ra-
zumeti, zakaj sem si izbral ta vaški ples... Verjamem celo – tega si ne bi drznil reči niti 
pred desetimi leti – da sta zagotovo občutek simpatije (v najmočnejšem pomenu izraza) 
in zaznavanje patosa, ki je izpuhteval iz prizora, ki sem mu bil priča, pri koreninah mojega 
zanimanja za ta predmet. 

Toda članek iz leta 1989 hkrati razširja vaše zgodnejše analize in prelamlja z njimi ...

V tem članku sem, kakor je nakazano v podnaslovu, poskušal na novo premisliti ta 
primer kot posamičen primer obče teorije – vselej sem se obotavljal uporabiti take besede 
– simbolnega nasilja. Da bi ugotovil, kaj se je zgodilo samcem – starejšim sinovom pose-
stniških družin (ti posestniki so mali kmetje, od katerih ima večina kvečjemu ducat aker27*), 
ki so bili privilegirani v prejšnjem stanju sistema, zdaj pa so žrtve svojega lastnega privile-
gija in obsojeni na samski stan, ki mu je »prepovedano reproducirati se«, ker se ne morejo 
znebiti kaste, se ji odpovedati in se prilagoditi novim poročnim pravilom – da bi razumel 
ta pojav, moram konstruirati stvari, ki so bile implicitne, skrite v prizoru plesa. Natančneje, 
stvari, ki jih je ta prizor istočasno odstiral in zastiral, razodeval in zakrival: ples je konkretna 
inkarnacija poročnega trga, prav kot je konkreten trg (denimo cvetlični trg v Amsterdamu)  
konkretna inkarnacija trga iz neoklasične ekonomije, čeprav ima z njim malo skupnega.

Kar sem videl, je bil poročni trg v praktičnem stanju, locus nove, nastajajoče oblike 
menjave, konkretno udejanjenje »odprtega trga«, ki je pred komaj nekaj leti nadomestil 
zavarovani trg preteklosti, ki ga je nadzirala družina – tu bi lahko navedel Polanyja. Samci, 

26   Bourdieu (1986) razpravlja o tej paradigmatski predstavitvi »Pravil za strategijo« in o njihovih implikacijah za družbeno 
teorijo in praktične raziskovalne operacije (kateri tip podatkov naj bi zbirali, kako naj bi jih kodirali itn.).

27  * Acer, akra (iz lat. ager) je ploščinska mera, ki je danes v rabi v anglosaških deželah, meri pa 40,47 arov, natančneje 
4046,86 cm2; pred uvedbo metrskega sistema je bila v rabi po vsej Evropi in je merila približno 52 arov.
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ki so kakor množica nepovabljenih na ples stali okrog plesišča, so bili žrtve nadomestitve 
zaprtega trga z odprtim trgom, kjer lahko vsakdo gospodari po svoje in lahko računa edino 
na svoje lastno premoženje, na svoj lastni simbolni kapital: na svojo zmožnost za oblačenje, 
za plesanje, za predstavljanje samega sebe, za pogovarjanje z dekleti in tako naprej. Ta pre-
hod iz zavarovanega poročnega režima v poročni režim »proste menjave« je povzročil žrtve 
in te žrtve niso bile naključno distribuirane. Na tej stopnji sem se vrnil k svoji statistiki, da 
bi pokazal, kako zadeva ljudi, ki so različno odvisni od svojega bivališča, stopnje »pomešča-
njenosti«, izobrazbe itn. In zdaj lahko navedem odlomek iz članka, ki povzema pomen tega, 
čemur sem bil priča (Bourdieu, 1989, 29–30):

Statistika ugotavlja, da se sinovi kmetov takrat, kadar se dogovorijo za poro-
ko, oženijo s hčerkami kmetov, medtem ko se hčere kmetov pogosteje omo-
žijo z nekmeti. Te razklane poročne strategije že zato, ker so antagonistične, 
izražajo dejstvo, da skupina (njeni člani) za hčerke noče tistega, kar hoče za 
sinove, ali, še slabše, da povrhu noče svojih sinov za svoje hčere, čeprav hoče 
nekatere izmed hčera za sinove. Kmečke družine se s tem, da se zatekajo k di-
ametralno nasprotnima strategijama, ki sta odvisni od tega, ali morajo sprejeti 
ali dati žensko, izneverijo dejstvu, da so zaradi učinkovanja simbolnega nasi-
lja, nasilja, pri katerem je posameznik tako subjekt kakor objekt, vsi razdeljeni 
proti svoji volji. Ker pa endogamija izpričuje enotnost kriterijev vrednotenja 
in s tem sporazum skupine s samo seboj, dvojnost poročnih strategij postavlja 
na svetlo dvojnost kriterijev, ki jih skupina uporablja, da oceni vrednost posa-
meznika in s tem svojo lastno vrednost kot razreda individuov.

To je bolj ali manj koherentna formulacija tega, kar sem skušal pokazati.28 Vidimo, 
kako daleč smo odpotovali od izvorno intuitivnega dojemanja prizora s plesišča.

Ta študija samskega stanu je zanimiva, ker je v zvezi s skrajno pomembnim ekonom-
skim pojavom: Francija je odpravila velik del svojega kmetstva v treh desetletjih brez sleher-
nega državnega nasilja (razen pri zatiranju demonstracij), Sovjetska zveza pa je uporabila 

28   Bourdieu (1989b, 30–33, prev. v angleščino L. Wacquant) nadaljuje: »Vse se zgodi, kakor da bi se družbeno gospodo-
vana skupina zarotila zoper samo sebe. S tem da ravna, kakor da njena desnica ne ve, kaj dela levica, pomaga udejanjiti 
razmere za celibat dedičev in za kmečki eksodus, ki ga občasno objokuje kot družbeno dogajanje. S tem da daje proč 
dekleta, ki jih uporablja za poroke navzgor, z mestnimi prebivalci, zavestno ali nezavedno kot svojo prevzema urbano re-
prezentacijo sedanje in pričakovane vrednosti kmetov. Urbana podoba kmetov, ki je zmeraj navzoča, vendar je bila doslej 
zatrta, se uveljavlja celo v zavesti kmetov. Razpadajoča certitudo sui, ki so jo kmetje prikrojili, da bi počez in v nasprotju 
z vsemi oblikami simbolnega naskoka, z naskokom integrativne privlačnosti šolanja vred, slabila učinke spraševanja, ki 
je sprožilo to razpadanje ... Notranji poraz, občuten na ravni slehernega posameznika, ki je pri korenini teh osamljenih 
izdajstev, izpeljanih pod krinko anonimne samote trga, vodi k temu nepričakovanemu kolektivnemu rezultatu, k begu 
žensk in celibatu moških. Prav ta isti mehanizem podpira sprevračanje kmetove drže do šolskega sistema ... Učinek teh 
mehanizmov ni zgolj ta, da odrežejo kmeta od njegovih sredstev za biološko in družbeno reprodukcijo; težijo tudi k 
temu, da v zavesti kmetov spodbujajo nastanek katastrofi čne podobe njihove kolektivne prihodnosti. In tehnokratska 
prerokba, ki razglaša izginotje kmetov, lahko le okrepi to reprezentacijo.«
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najbolj surova sredstva, da se je znebila svojih kmetov. (To je grob oris, če pa preberete 
članek, boste videli, da sem rekel vse to v bolj niansirani in spoštljivi obliki.) Z drugimi 
besedami, v določenih razmerah in za določeno ceno lahko simbolno nasilje počne to, kar 
lahko počne politično in policijsko nasilje, vendar bolj učinkovito. (Ena velikih slabosti mar-
ksistične tradicije je, da ni naredila prostora za te »mehke« oblike nasilja, ki deluje celo na 
ekonomskem območju.)

Za konec naj preberem opombo, ki sem jo napisal k zadnji vrstici zadnje strani za tiste, 
ki ne marajo videti tako imenovanih teoretskih zastavkov tega besedila (ki pa bi iskali »Ve-
liko Teorijo« v besedilu o samskem stanu, objavljenem v Ruralnih študijah):

Čeprav tipičnega šolskega urjenja, ki sestoji iz pregledovanja vseh rivalskih 
teorij z namenom, da bi odlikovali našo lastno, ne maram posebno – če lahko 
zgolj zato koga prepričam, da ta analiza ne more imeti drugega načela kakor 
iskanje različnosti – bi rad poudaril vse, kar ločuje Foucaultovo teorijo gospo-
stva kot discipline ali »urjenja« ali v nekem drugem redu, metaforo odprte in 
kapilarne mreže od koncepta, kakršen je koncept polja.

Skratka, čeprav se trudim, da tega ne bi rekel – razen v opombi, ki sem jo trikrat izbri-
sal, preden sem jo naposled postavil nazaj v besedilo – tudi v najskromnejšem empiričnem 
delu gre lahko za pomembne teoretske teme.

V tem članku uporabljate pojem simbolno nasilje. Ta pojem igra središčno teoretsko 
vlogo v vaši analizi gospostva nasploh. Trdite, da je nujno potrebno razlagati pojave, 
ki so na videz tako različni kakor razredno gospostvo, ki se izvaja v razvitih družbah, 
gospostveno razmerje med nacijami (kakor v imperializmu ali kolonializmu), in celo še 
bolj spolno gospostvo. Ali lahko natančneje poveste, kaj označujete s tem pojmom in 
kako to deluje?29

Simbolno nasilje, naj povem kar se da zgoščeno in preprosto, je nasilje, ki se izvršuje 
nad družbenim agensom z njegovo ali njeno soudeležbo. Je pa ta idiom nevaren, ker lahko od-
pre vrata učenjaškim diskusijam o tem, ali moči prihajajo »od spodaj«, oziroma, zakaj agens 
»želi« položaj, ki mu je vsiljen, itn. Naj rečem bolj rigorozno: družbeni agensi so vedoči agen-
si, ki celo tedaj, ko so podvrženi determinizmom, prispevajo k produciranju učinkovitosti 
tistega, kar jih določa vse dotlej, dokler strukturirajo tisto, kar jih določa. In učinek gospo-
stva malone vselej izhaja iz »prileganja« med determinantami in kategorijami zaznavanja, 

29   Bourdieujevi spisi o religiji, pravu, politiki in intelektualcih ponujajo različne poglede na isti pojav. Pravo, na primer, 
obravnava kot »obliko par excellence simbolne moči imenovanja in razvrščanja, kar producira imenovane stvari in posa-
mične skupine; realnostim, ki izhajajo iz njegove operacije klasifi ciranja podeljuje vso stalnost, stalnost stvari, ki jo je zgo-
dovinska institucija zmožna zagotoviti zgodovinskim institucijam« (Bourdieu, 1987f, 233–34, angl. prev. spremenjen).
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ki determinante vzpostavljajo kot take. (To mimogrede kaže, da ne pridete nikamor, če mi-
slite gospostvo v terminih akademske alternative med svobodo in determinizmom, izbiro 
in prisilo.30) Nespoznanje imenujem dejstvo, da priznavamo nasilje, ki je izvajano natanko 
toliko, kolikor ga ne zaznavamo kot tako. 

To, kar označujem s terminom »priznavanje«, je potemtakem niz temeljnih, predrefl e-
ksivnih domnev, ki jih družbeni agensi angažirajo zgolj z dejstvom, da imajo svet za zago-
tovljen, ker sprejemajo svet, kakršen je, in ker se jim to zdi naravno, ker je njihov um zgrajen 
v skladu s kognitivnimi strukturami, ki so izšle iz samih struktur sveta. Kar razumem z ne-
spoznanjem, zagotovo ne sodi v kategorijo vpliva; nikoli ne govorim o vplivu. Tukaj ne de-
luje logika »komunikativne interakcije«, kjer nekdo dela v druge namerjeno propagando. Je 
veliko močnejše in bolj zahrbtno od tega: ker smo rojeni v družbeni svet, sprejemamo celo 
vrsto postulatov, aksiomov, ki delujejo brez besed in ne zahtevajo vtepanja v glavo.31 Zato 
je analiza doksičnega sprejemanja sveta, ki nastaja z neposredno skladnostjo objektivnih 
struktur in kognitivnih struktur, resnična podlaga realistične teorije gospostva in politike. 
Od vseh vrst »skritega prepričevanja« je najbolj neomajna tista, ki jo čisto preprosto izvaja 
red stvari.

V zvezi s tem bi se lahko čudili, če nekatera izmed napačnih razumevanj, katerih pred-
met je bilo vaše delo v Britaniji in v Združenih državah (veliko bolj kakor denimo v 
Nemčiji ali v drugih celinskih državah), ne bi izvirala iz težnje akademskega uma, da bi 
nezavedno univerzaliziral svoje partikularne strukture, to je, svojo nacionalno univer-
zitetno tradicijo tako v terminih standardov teorije (kakor pri tistih, ki vas primerjajo s 
Parsonsom) kakor v terminih metod, vendar tudi v terminih stila.

Nekateri članki v revijah so čudovit nazorni pouk iz te vrste etnocentrizma, ki je hkrati 
zmagoslaven in ujet v železno kletko svojega samoljubja. Še posebej mislim na nedavni esej 
o knjigi Homo Academicus ( Jenkins, 1989), katerega avtor me vabi, naj se vrnem v kolegij 
– seveda v angleški kolegij – da bi se naučil, kako se piše (»Bi lahko kdo dal profesorju 
Bourdieuju izvod Gowerjevih Plain Words?).« Bi g. Richard Jenkins to napisal o Giddensu 
ali Parsonsu, da ne omenjam Garfi nkla? G. Jenkins se s tem, da mi očita domnevno nave-
zanost na to, kar zmotno ima za francosko tradicijo (»igra igro z dolgo in uspešno tradicijo 

30   »Sleherno simbolno gospostvo predpostavlja delež tistih, ki so mu podvrženi v obliki soudeležbe, ki ni ne pasivna po-
dreditev večni prisili ne svobodna privrženost vrednotam ... Specifi čnost simbolnega nasilja je prav v dejstvu, da od osebe, 
ki ga prestaja, zahteva držo, ki se upira običajni alternativi med svobodo in prisilo« (Bourdieu, 1982, 36).

31   To je ena izmed glavnih razlik med Bourdieujevo teorijo simbolnega nasilja in Gramscijevo (1971) teorijo hegemonije: 
prva ne zahteva nobenega dejavnega »manufakturiranja« dela »prepričanja«, ki ga Gramsci pušča vnemar. Bourdieu 
(1989c, 21) to pojasnjuje v naslednjem odlomku: »Legitimiranje družbenega reda ni ... produkt hotene in odločne propa-
gandne akcije ali simbolnega vsiljevanja; prej izhaja iz dejstva, da agensi uporabljajo na objektivnih struktura družbenega 
sveta zaznavne in ocenjevalne strukture, ki so izšle prav iz teh struktur in ki težijo k slikanju sveta, kakor da je samoume-
ven.«
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francoskega akademskega življenja«), kaže svojo nesporno privrženost tradiciji pisanja, ki se 
sama ne more ločiti od doxæ – tak je pač svet – ki bolje kakor katerakoli prisega združuje 
kako akademsko telo. Tako, denimo, ko gre tako daleč, da me daje iz kože zaradi izraza, 
kakršen je »doksična modalnost izrekanj«, ne razkrije le svoje nevednosti (»doksična mo-
dalnost« je Husserlov izraz, ki ga etnometodologi niso naturalizirali), ampak tudi, in bolj 
pomenljivo, nevednost o svoji lastni nevednosti in o zgodovinskih in družbenih razmerah, 
ki jo omogočajo.

Če bi g. Jenkins sprejel način mišljenja, ki je sugeriran v Homo Academicus, in se refl e-
ksivno zazrl v svojo kritiko, bi odkril globoko antiintelektualne dispozicije, ki se skrivajo za 
njegovo hvalnico preproščini, in ne bi tako na ogled postavil naivno etnocentričnih pred-
sodkov, ki so podlaga za njegovo denunciranje mojih stilističnih posebnosti (ki so vsekakor 
bolj nemške kakor francoske). Preden se je pognal v eno izmed tistih nepravih polemičnih 
objektivacij, pred katerimi svarim in se jih poskušam na vse kriplje obvarovati v Homo Aca-
demicus (»Kar je zares bilo sporočeno, je odlika velikega moža«), bi bil lahko vprašal, ali 
čaščenje »preprostih besed«, preprostega stila, preproste angleščine ali poenostavljanja (kar 
lahko privede virtuoze te antiretorične retorike, denimo Austina, do tega, da v naslovih svo-
jih knjig ali člankov posnemajo naivno preproščino otroških popevčic), ni zvezano z drugo 
akademsko tradicijo, njegovo lastno, v taki meri, da je vzpostavljeno kot absolutno merilo 
slehernega možnega stilističnega prijema. In če bi bil razumel resnični namen Homo Acade-
micus, bi v njegovi neusklajenosti našel ne le svoj gnus ob mojem pisanju, ampak tudi prilo-
žnost za preverjanje arbitrarnosti stilističnih tradicij, ki so jih vsilili in v glave vtepli različni 
šolski sistemi; to se pravi, priložnost, da bi samega sebe vprašal, ali zahteve, ki jih britanske 
univerze uveljavljajo v zadevah govorice, ne vzpostavljajo cenzure, ki je tem bolj strašna, ker 
lahko ostane skoraj molče sprejeta, skoznjo pa se izvajajo nekatera neznana omejevanja in 
pohabljenja, s katerimi šolski sistemi prizadenejo vse nas.32

Tukaj vidimo funkcijo koncepta kulturna arbitrarnost (ta koncept so velikokrat pre-
verjali moji kritiki), in sicer to, da nam rabi za orodje preloma z intelektualocentrično do-
kso.33 Intelektualci so velikokrat med tistimi, ki so v najmanj ugodnem položaju za to, da bi 
odkrili simbolno nasilje ali se ga ovedli, zlasti tisto, s katerim upravlja šolski sistem, ker so 
mu bili pač bolj intenzivno podvrženi kakor povprečna oseba in ker še naprej prispevajo k 
njegovemu izvajanju.

32   Za Pierra Bourdieuja je ena izmed ovir za »prosto trgovino« z idejami prek dežel dejstvo, da so tuja dela interpretirana 
skozi domače sheme razumevanja, o katerih je lahko uvoznik povsem nepoučen. To je tako imperativno, da se akademiki 
osvobajajo konceptnih in presojevalskih predsodkov, vdelanih v nacionalne akademske tradicije, zato je »internacionali-
zacija (ali ’denacionalizacija’) mišljenjskih kategorij pogoj za intelektualni univerzalizem« (Bourdieu, 1990, 10). 

33   O tem konceptu je razsežna diskusija v Reprodukciji v vzgoji, kulturi in družb [Reproduction in Education, Culture and 
Society] (Bourdieu in Passeron, 1977e.) Drugo orodje preloma z učenjaško dokso je družbena zgodovina intelektualnih 
orodij, zlasti pa sociologija geneze in družbenih rab »Kategorije profesorske sodbe [Categories of Professoral Judge-
ment« ] (Bourdieu, 1988a, 194–225, in Bourdieu, 1989a, 1. del).
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Pred kratkim ste naprej obdelali koncept simbolno nasilje v eseju o spolu (Bourdieu, 
1990i), v katerem ste si nabrali nenavadno kombinacijo virov – svoj etnografski mate-
rial o tradicionalni alžirski družbi, literarno vizijo Virginie Woolf in tako imenovana 
velika besedila fi lozofi je (od Kanta do Sartra), obravnavana kot »antropološki doku-
menti« – da ste izbezali teoretsko in zgodovinsko specifi čnost moškega gospostva.

Da bi poskusil razplesti logiko spolnega gospostva, za katero se mi zdi, da je paradi-
gmatska oblika simbolnega nasilja, sem se odločil, da bom utemeljil svojo analizo na svoji 
etnografski raziskavi med Kabili v Alžiriji, in to zaradi dveh razlogov. Prvič, hotel sem se 
izogniti prazni spekulaciji teoretskega diskurza, njegovim klišejem in sloganom o spolu in 
moči, ki so precej več naredili za to, da so temo skalili, kakor za to, da bi jo razjasnili. Drugič, 
to sredstvo uporabljam, da bi onemogočil kritično težavo, ki jo zastavlja spolna analiza: v 
tem primeru imamo opraviti z institucijo, ki je bila tisočletja vpisana v objektivnost družbe-
nih struktur in v subjektivnost mentalnih struktur, tako da ima analitik ali analitičarka vse 
možnosti, da bo kot instrumente spoznavanja uporabljal/a zaznavne in miselne kategorije, 
ki bi jih naj obravnaval ali obravnavala kot spoznavne predmete. Ta severnoafriška hribovska 
družba je še posebej zanimiva, ker je resnična kulturna shramba, ki je skozi obredne prakse, 
pesništvo in oralno tradicijo pri življenju ohranjala sistem reprezentacij ali, bolje, sistem 
načel vizije in di-vizije, ki je skupen vsej mediteranski civilizaciji in ki je v naših mental-
nih strukturah in deloma v naših družbenih strukturah preživel do danes. Kabilski primer 
obravnavam kot nekakšno »povečavo«, na kateri lahko laže dešifriramo temeljne strukture 
moške vizije sveta: »falonarcisistična« kozmologija, katere kolektivno in javno (re)prezen-
tacijo daje, straši po našem lastnem nezavednem.

To branje kaže predvsem to, da je moški red tako globoko zasidran, da ne potrebuje 
nobenega upravičila: sam se uveljavlja kot samoumeven, univerzalen (moški, vir je tisto 
posebno bitje, ki sebe doživlja kot univerzalno, ki ima monopol nad človeškim, homo). Teži 
k temu, da bi bil zagotovljen zaradi skoraj popolne in neposredne skladnosti med družbe-
nimi strukturami, kakršne se izražajo v družbeni organizaciji prostora in časa, na eni strani 
in kognitivnimi strukturami, vpisanimi v telesa in ume, na drugi. Dejansko dominirani, se 
pravi ženske, na sleherni predmet (naravnega in družbenega) sveta, zlasti pa na gospostveno 
razmerje, v katero so ujete, a tudi na osebe, skozi katere se to razmerje udejanja, nanašajo ne-
mišljene sheme mišljenja, ki so produkt utelešenja tega razmerja moči v obliki parnih dvojic 
(visoko/nizko, veliko/majhno, notri/zunaj, ravno/ukrivljeno itn.) in ki jih zato vodijo v 
konstruiranje tega razmerja iz zorne točke gospodujočega, se pravi, kot naravnega.

Primer spolnega gospostva bolje kakor katerikoli drug kaže, da se simbolno nasilje izvr-
šuje skozi dejanje spoznanja in nepriznavanja, ki je onkraj – ali tostran – nadziranj zavesti in 
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volje, v nejasnostih shem habitusa, ki so hkrati spolno določene in spol določajoče.34 In kaže, 
da ne moremo razumeti simbolnega nasilja in prakse, ne da bi v celoti opustili učenjaško 
opozicijo med prisilo in privolitvijo, vsiljevanjem od zunaj in notranjim nagibom. (Po dve-
sto letih prodornega platonizma nam je težko misliti, da lahko telo »misli samo« z logiko, 
ki je drugačna od teoretske refl eksije.) V tem pomenu lahko rečemo, da spolno gospostvo 
sestoji iz tistega, kar v francoščini imenujemo contrainte par corps, prisila prek telesa. Delo 
socializacije teži k izvrševanju postopne somatizacije razmerij spolnega gospostva s pomo-
čjo dvojne operacije: prvič s sredstvi družbene konstrukcije videnja biološkega spola, ki sam 
rabi za podlago vsem mitskim videnjem sveta; in drugič, prek vtepanja v glavo telesne hexis, 
ki tvori resnično utelešeno politiko. Z drugimi besedami, moška sociodiceja dolguje svojo 
specifi čno učinkovitost dejstvu, da legitimira gospostveno razmerje s tem, da ga vpisuje v 
biološko, ki je samo biologizirana družbena konstrukcija.

To dvojno delo vtepanja v glavo, ki je hkrati spolno diferencirano in spolno diferencirajo-
če, vsiljuje moškim in ženskam različne nize dispozicij glede na družbene igre, za katere velja, 
da so ključno pomembne za družbo, denimo igre časti in vojne (prikrojene za razkazovanje 
moškosti, možatosti) ali v razvitih družbah vse najbolj cenjene igre, denimo politika, posli, 
znanost itn. Maskulinizacija moških teles in feminizacija ženskih teles izvaja somatizacijo 
kulturne arbitrarnosti, ki je trajna konstrukcija nezavednega.35 Potem ko sem to pokazal, sem 
se prestavil z enega konca kulturnega prostora na drugega in raziskal to izvorno izključitveno 
razmerje iz zornega kota dominiranih, kakor je izraženo v romanu Virginie Woolf (1987) 
K svetilniku**** [To the Lighthouse]. V tem romanu najdemo nenavadno perspektivno anali-
zo paradoksne razsežnosti simbolnega gospostva, in to gospostva, ki ga feministična kritika 
skoraj zmerom prezre, namreč gospostva, ki ga izvaja gospostvo nad gospodujočim: žensko 
gledanje na obupano in nekako pomilovanja vredno prizadevanje, ki ga mora moški v svojem 
zmagoslavnem nezavednem vložiti, da bi poskusil izkazati se za vrednega gospodujoče ideje 
moškega. Poleg tega nam Virginia Woolf omogoča razumeti, kako ženske z nepoznavanjem 
illusionem, ki nas privede do tega, da se angažiramo v središčni igri družbe, uidejo libidini domi-
nandi, ki pride s to vpletenostjo, in so zato družbeno nagnjene k temu, da pridobijo relativno 
luciden pogled na moške igre, ki se jih po navadi udeležujejo zgolj prek zastopnika.

34   Neposredna usklajenost spolno določenega habitusa z družbenim svetom, oblitim s seksualnimi asimetrijami, pojasnjuje, 
kako so ženske lahko prišle do tega, da so naskrivaj soglašale z oblikami agresije, ki jih viktimizirajo, denimo s posilstvom, 
ali jih celo dejavno branijo ali opravičujejo. Lynn Chancer (1987) podaja živahno demonstracijo tega procesa v svoji študiji 
o negativnih reakcijah Portugalk na močno publicirano skupinsko posilstvo neke Portugalke v Bedfordu, Massachusetts, 
marca 1983. Tile komentarji o sodnem postopku dveh žensk, ki sta bili na pohodu v obrambo šestih posiljevalcev, razkrivajo 
globoko samoumevno naravo podmen v zvezi z moškostjo in ženskostjo, kakor sta družbeno opredeljeni znotraj te skupno-
sti: »Portugalka sem in sem ponosna na to. Sem tudi ženska, vendar ne vidite, da me kdo posiljuje. Če vržete psu kost, jo gre 
iskat – če hodite okrog goli, bodo moški planili na vas.« »Nič ji niso naredili. Njene pravice so biti doma z dvema otrokoma 
in biti dobra mati. Portugalka bi morala biti s svojimi otroki in konec« (Chancer, 1987, 251). 

35   Henley (1977) kaže, kako se za ženske misli, da zasedajo prostor, hodijo, se postavljajo v drže, ki so primerne za njihovo 
vlogo v delitvi dela med spoloma, to je, kako družbena organizacija globoko oblikuje naše telo na spolno specifi čen način.

****   V slovenskem prevodu Rape Šuklje je delo izšlo leta 1988 pri Cankarjevi založbi v Ljubljani.
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Ostane nama še, da pojasniva uganko nižjega statusa, ki je skoraj univerzalno dodeljen 
ženskam. Glede tega predlagate rešitev, ki je v soglasju z nekaterimi feminističnimi od-
govori (npr. O’Brien, 1981), čeprav je drugačna od njih.

Da bi razložilli dejstvo, da so ženskam v najbolj znanih družbah namenjene nižje 
družbene pozicije, je potrebno upoštevati asimetrijo statusov, pripisanih obema spoloma v 
ekonomiji simbolnih menjav. Medtem ko so moški subjekti poročnih strategij, skozi katere 
si prizadevajo obdržati ali povečati svoj simbolni kapital, so ženske vselej obravnavane kot 
objekti teh menjav, v katerih krožijo kot simboli, ki ustrezajo očitnim svaštvom. Ko so žen-
ske tako odete v simbolno funkcijo, so prisiljenje neprenehoma delati na tem, da ohranijo 
svojo simbolno vrednost tako, da se podrejajo moškemu idealu ženske vrline, opredeljene 
kot čistost in lahkovernost, in tako, da so se oskrbele z vsemi telesnimi in kozmetičnimi 
atributi, ki naj bi povečali njihovo telesno vrednost in privlačnost. Ta predmetni status, ki 
je podeljen ženskam, je najbolje viden na mestu, ki ga kabilski mitsko-obredni sistem daje 
njihovemu prispevku k reprodukciji. Ta sistem paradoksno zanika povsem žensko delo no-
sečnost (kakor zanika tudi ustrezna obdelovanja zemlje v agrarnem ciklu) v prid moškemu 
posegu v spolnem dejanju. Enako kakor v naših družbah je privilegirana vloga, ki jo ženske 
primerno igrajo v simbolni produkciji enako znotraj gospodinjstva kakor zunaj njega, vselej 
devalvirana, če že ni odpravljena (npr. de Saint Martin, 1990b o pisateljicah).

Moško gospostvo tako temelji na logiki ekonomije simbolnih menjav, se pravi, na temeljni 
asimetriji med moškimi in ženskami, vpeljani v družbeno konstrukcijo sorodstva in poro-
ke: na asimetriji med subjektom in objektom, agensom in orodjem. In prav relativna avto-
nomija simbolnega kapitala pojasnjuje, kako se lahko moško gospostvo podaljšuje navzlic 
spremembam načina produkcije. Iz tega sledi, da lahko osvoboditev žensk izide zgolj iz 
usmerjene kolektivne akcije in simbolnega boja, ki je zmožen praktično kljubovati neposre-
dni usklajenosti utelešenih in objektivnih struktur, se pravi, iz simbolne revolucije, ki po-
stavlja pod vprašaj same temelje produkcije in reprodukcije simbolnega kapitala, še posebej 
pa dialektiko pretenzije in odličnosti, ki je korenina produkcije in porabe kulturnih dobrin 
kot znamenj odličnosti.36

36   »Res, vse nas sili, naj mislimo, da je prvi pogoj za osvoboditev žensk pristno kolektivno obvladovanje družbenih meha-
nizmov gospostva, ki nam onemogoča, da bi kulturo, se pravi, askezo in sublimacijo, v katerih in skozi katere človeštvo 
vzpostavlja samo sebe, pojmovali drugače kakor naturalizirano usodo gospodovanih skupin – žensk, revežev, kolonizi-
rancev, stigmatiziranih manjšin itn. Ker je jasno, da ženske vstopajo v dialektiko pretenzije in distinkcije bolj kot predmeti 
kakor kot subjekti, čeprav te skupine niso popolnoma in vselej identifi cirane z naravo, ki rabi za kontrastno ozadje vsem 
kulturnim igram« (Bourdieu, 1990c, 20).
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