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HEXEN 2.0 se posveča zgodovini raziskav o vladnih programih za množično
kontrolo in hkrati raziskuje paralelne zgodovine kontra-kulturnih in družbenih gibanj.

glavni namen je bilo postavljanje osnov za integralno znanost o človekovem
umu. V povezavi z željo po vzpostavitvi učinkovite družbe nadzora kot vodilnim motivom, se poleg samega rojstva kibernetike v HEXEN 2.0 stapljajo motivi
okultnih ter znanstvenih, tehnoloških in humanističnih postopkov. Avtorica
simultano obravnava razne filozofske, literarne in politične odzive na razvoj tehnologije, vključno z anarho-primitivizmom, Unabomberjem, tehno-gajanizmom
in trans-humanizmom. Te povezuje z utopičnimi in distopičnimi prihodnostmi v
znanstveno-fantastični literaturi in filmu, pa tudi z idejam avtorjev kot so Tesla,
Thoreau, Heidegger ali pa Adorno in Horkheimer.

Na podlagi dejanskih dogodkov, zgodovinskih oseb, raznoterih »uradnih« in
»alternativnih« zgodovinjenj in znanstvenih projekcij prihodnosti, delo sestavl-
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jajo alkimistični diagrami, tarot karte, risbe, fotografije in besedila ter video. Ti
skupaj tvorijo orodje za orientacijo v sodobni družbi nadzora.
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Še posebej se naslanja na fenomen Macy konferenc (1946-1953), katerih

tančnost ureditev, dlakocepski pogledi inš-

ja nenapisano rodoslovje, ni presenetljivo, da

pekcij, nadzorovanje najmanjšega delca živl-

naslov HEXEN 2.0 nosi pretihotapljen pomen.

jenja in telesa bodo [... v okviru biopolitike dali

Ta nas od referenc usmeri k čarovništvu, saj

...] laicizirano vsebino, ekonomsko ali tehnično

v grščini beseda hexis pomeni skladnost ali

racionalnost temu mističnemu računu neznat-

povezanost. Te ne razumemo le kot strukturno

nega in neskončnega«.2 Antidisciplinarni hexis

enotnost, pač pa kot vir vseh lastnosti telesa.

Treisterjinega projekta ponuja podobo sod-

Zato hexis definiramo z napetostjo v samem

obne družbe nadzora in je zgodba o živem

telesu in med njimi. Star zapis pravi: »v telesih

človeškem telesu, ki ga oblikujejo močno

obstaja napetost, ki sočasno prehaja navznot-

spremenljive institucije in prakse. Nedavna

er in navzven«.1 Treisterjino delo in discipline,

zgodovina naprav, ki omogočajo in reprodu-

diskurzi in kulturne hierarhije, ki jih ta obsega,

cirajo takšne administrativne stvaritve, kaže,

»Umetniki, učečnjaki in filozofi po mojem mnenju zbujajo

si zlahka predstavljamo kot dinamično gibalo,

da so oblike védenja in suverenosti na kocki

vtis, da so zelo zaposleni z brušenjeam leč. Vse to je

ki ustvarja stalno in nasprotno gibanje v te-

zaradi tehnološke fantazije, vojaške moči in

zgolj obsežna priprava na dogodek, ki nikoli ne nastopi.

lesih ali med njimi, tako fizičnimi, konceptual-

znanstvenega raziskovanja.

Nekega dne bo ta leča popolna; in tistega dne bomo čis-

nimi kot političnimi.
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Skrivno življenje nadzora

to jasno zaznali osupljivo, izredno lepoto tega sveta …«
Henry Miller, citiran po Gilles Deleuze: Spinoza.
Praktična filozofija (Krtina, 2012), str. 19.

»Ti znaki so resnični. So tudi simptomi nekega procesa.
[…]

Da

ga

boste

razumeli,

boste

sledili

znakom.

Govor-

jenje o vzroku in učinku je posvetna zgodovina, posvetna
zgodovina pa je zastrašitvena taktika. […] Če hočete resnico – vem, da domnevam – si morate pogledati tehnologijo
teh zadev. Celo v srce nekaterih molekul. […] Postaviti
si morate dve vprašanji. Prvič - kakšna je resnična narava sinteze? Potem pa: kakšna je resnična narava nadzora?«
Thomas Pynchon: Mavrica težnosti I. (Cankarjeva

HEXEN 2.0 skozi prizmo konferenc Macy

Yorku med leti 1946 in 1953, so bile srečanja

raziskuje tisto, kar je Michel Foucault poi-

med kibernetiki in družboslovci. Njihov cilj

menoval biopolitična oblast. Konference so

– temeljen, a vendar domišljav – je bil znan-

se več kot desetletje odvijale v ZDA med in

stveno izrisati delovanje človeškega uma. Le

po 2. svetovni vojni. Po Foucaultu biopolitič-

redko se zgodi, da se znanstveniki kolektivno

na oblast sega v 18. stoletje, ko se je družbeni

odločijo za praktično vseobsegajoč problem.

nadzor ponotranjil v telesih posameznikov in

Čeprav jim morda ne bi uspelo ustvariti funk-

se začel vršiti skozi izpopolnjene medicin-

cionalističnega modela človeškega uma, so si

ske, kulturne, izobraževalne in administrativne

zagotovili izdatno dviganje epistemološkega

tehnologije. Bohoti se v sodobnem neoliber-

prahu. Morda se takšna srečanja lahko zgo-

alizmu, ki natančno regulira institucionalne in

dijo samo med vojno ali po njej; »Recimo, da

komercialne parametre državljanstva: »Na-

si zamislimo vojno samo kot laboratorij?«,

1

založba, 1998), str. 229-230.

2

4

Konference Macy, ki so se odvijale v New

C.N. Cantor, M.J.S. Hodge: "Introduction: Major themes
in the development of ether theories from the ancients to
1900," V: Cantor and Hodge: Conceptions of Ether. Studies in the History of Ether Theories 1740-1900 (Cambridge
University Press, 1981) str. 6.
Michel Foucault: Nadzorovanje in kaznovanje (Delavska
enotnost, 1984) str. 140.
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Glede na to, da Suzanne Treister preproda-

Lars

se namuzne eden izmed likov v Pynchonovi

novi so v behaviorističnem duhu hoteli identi-

Gravitacijski mavrici. Konference Macy se

ficirati nekatere vidike organizmov, ki jih lahko

bržkone ne bi zgodile brez 2. svetovne vo-

analiziramo v okvirih zmogljivosti določenih

jne, brez tega kategoričnega imperativa za

analognih strojev.«

obravnavo človeškega uma kot tempirane

računalnikov, kot jih poznamo dandanes,

bombe, ki lahko vsak čas eksplodira v nov Hit-

takrat še ni bilo — a kaže, da so udeleženci

lerizem in nova grozodejstva. Tako si lahko ra-

konferenc Macy že podali oris naprave, ki bi

zložimo tudi podobne raziskovalne iniciative

lahko ujela človeško in strojno vedenje.

v povojnem obdobju, kot je študija Avtoritar-

Po Gillesu Deleuzeju se je disciplinarna

na osebnost na Frankfurtski šoli (ki je v sredini

družba začela razkrajati po 2. svetovni vojni.

Treisterjinega Anarho-primitivističnega dia-

Takrat so se »počasi namestile nove sile, ki so

grama), pa tudi socio-psihološke konceptual-

nato poskrbele za velik premik«. Najverjet-

izacije konformizma kot so Enodimenzionalni

neje so nekatere sile, na katere je namigoval,

človek Herberta Marcuseja, Človek organi-

začele (bržkone nenamerno) delovati zaradi

zacije Williama H. Whyta in Govor malemu

konferenc Macy. Potem nadzor ni niti disci-

človeku Wihelma Reicha.

plinarna organizacija prostorov za pridržanje

Na konferencah Macy so kibernetiki in

niti abstraktni stroj mreže modernizma. Pač

družboslovci, kot so Norbert Wiener, Marga-

pa je ta novi vladni instrument modulacija,

ret Mead, Gregory Bateson, Heinrich Klüver,

»samo-preoblikujoča, ves čas spreminjajoča

Molly Harrower, Arturo Rosenblueth in dru-

se oblika, ali sito, katerega mreža je vsak tre-

gi ugledni učenjaki, prišli do spoznavnega

nutek drugačna«. Takšna meta-stabilnost je

modela, ki je hkrati zajemal tako določene

nekakšna plazma, katere organska vitalnost se

tehnične naprave kot tudi vidike človeškega

grozeče združuje s funkcijami nadzora.

vedenja. Napovedali so sintezo, pri kateri bi

Kakor se prekrivajo motivi na fotomon-

bila kibernetika nova paradigma za interdisci-

taži HEXEN 2.0 - Kibernetska seansa, kjer so

plinarno raziskovanje na znanstvenih področ-

udeleženci konference Macy prikazani kot

jih, kjer lahko govorimo o sistemih in povratnih

udeleženci spiritualistične seanse, tako tudi

zankah – med drugim v biologiji, psihologiji,

Thomas Pynchon v Mavrici Težnosti organizira

informacijski teoriji in številnih drugih: »V os-

različne svete kroge. Kot nakazuje že citat na

3

4

6

Ni treba poudarjati, da

Thomas Pynchon: Mavrica težnosti (I) (Cankarjeva založba,
1998) str. 70.
Steve J. Heims: The Cybernetics Group. (MIT Press, 1991)
str. 15.
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Niki de Saint-Phallejeve (1998) – nekakšnim

navadna in lucidna objektivnost, usmerjena v

post-manierističnim parkom skulptur, čigar

analizo nadzora s pomočjo odstranitve racio-

monumentalni elementi so osnovani na sim-

nalnosti iz moralno in politično postavljenih

bolih tarot kart – ni kreativističen duh, ampak

sodb normalnega védenja. Tako je v romanu

feminističen podton, ki z zavračanjem narave

pri prvi seansi opisan krog eterično naravnanih

rodi ogromen mozaik elementov. Med drugimi

udeležencev, ki tako kot znanstveniki v Kiber-

sodobnimi umetniki, ki se ukvarjajo s tarotom,

netski seansi »ni nikakor zmeden ali omejen.

je cineast in dramaturg Alejandro Jodorowsky,

Nobenih belih rok in bleščečih trobent.«5 Tudi

starejši Čilenec, ki ga ob sredah popoldne la-

medij (ali entiteta, ki govori skozenj) govori

hko zaprosimo za zasebno seanso psihomagi-

jasno in glasno ter prodorno razglasi: »To je

je v Café le Temeraire v Parizu. Medtem ko se

nadzor. Vse te stvari izhajajo iz ene težave: na-

Jodorowsky drži izvirne funkcije tarota kot

dzora. Prvič je bil notranji, razumete. Nadzor

samotehnologije, primerne in pripravljene za

dajo noter. Ni treba več pasivno trpeti pod

umetnost, Treisterjeva – kot bomo videli – k

‘zunanjimi silami’ ... «6. To je Deleuzova družba

čarobnemu kupu kart pristopa precej drugače.

nadzora: nadzor se oživi in se s pomočjo bio-

Neizbrisljiv nagon paranoika je najti ali

političnih tehnologij vstavi v telo, da bi tam de-

ponovno pridobiti moč. Njegova značilna

loval samonadzorovalno in samoupravljalno.

agresivnost skriva posebej hermenevtično

Proti takšnim ključnim in invazivnim kon-

skopost: ko jo najde – moč navadno vidimo

trolnim mehanizmom človek potrebuje dober

drugje – jo interpretira pogubno in shematič-

hexis. Pri HEXEN 2.0 Treisterjeva skozi format

no. Estetski potencial paranoje je mogoče

tarota izkorišča dinamični potencial oblik

razumeti kot potencial za manjšanje trans-

okultnega znanja ter s tem v nekakšen alkim-

parentnosti. Tako je Salvador Dali predlagal

istični hipertekst povezuje na videz povsem

svojo paranoično metodo za »sistematizirano

različne zgodovinske točke. V nasprotju z

zmedo« s surrealističnimi napravami poželen-

včasih sprevrženo naklonjenostjo temnim

ja. Noben koncept paranoje pa se ne sklada s

silam spoznanja skozi ezoterične formate

HEXEN 2.0. Treisterjinega projekta ne ženeta

tarota, ki jih uporabljajo sodobni umetniki, je

moč ali poželenje, temveč znanje in užitek. Ne

Treisterjin pristop veliko manj gestikuliran in

sprevrača, ampak raje riše zemljevid. Je učni

ne zanika racionalnosti. Kar ima njeno delo

načrt, algoritem povezav in razvoja, edinst-

morda skupnega z Giardinom dei Tarocchi

ven kritični pregled moderne intelektualne in

5
6
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začetku tega besedila, je zanje značilna ne-

Op.cit., 29.
Op.cit., 30.
8

9

znanstvene zgodovine. Znanstvena dejstva, s

je na okultne vidike zgodovine, ki vodijo v družbo

katerimi operira Treisterjeva, niso takšna, da

nadzora, deluje kot strukturna priprava, ki posne-

bi jih lahko zadržala zase, zato skrbno sledi

ma postopke množičnega zbiranja obveščevalnih

topološkim menjavam in spremembam znanja

podatkov za vzpostavitev nove epistemologije.

preko več področij; »spotikanje« znanja skozi

Morda jo lahko primerjamo s Turingovim strojem:

neuradno povezane mreže potrjuje s komplet-

virtualnim sistemom, sposobnim posnemanja

om tarot kart kot enciklopedičnim formatom.

vedenja kateregakoli drugega stroja ali naprave,
vključno s samim seboj.

multana ureditev razpoložljivega znanja se

V tarotskem izročilu na primer karta as

v delih Treisterjeve ponavljajo in dejstva se

novcev predstavlja nov začetek, bogastvo in

širijo micelijsko. NATO (2004-8) je na prim-

navdih v materialnih ali finančnih zadevah, kot

er sestavljen iz preko 200 del, ki ponazarjajo

je energija za novo poslovno idejo. V Treis-

Natov sistem kodifikacije, ki za potencialno

terjinem kupu kart združuje štiri tehnologije:

vojaško rabo numerično razvršča in zbira vse,

nano-, bio- in informacijsko tehnologijo ter

kar obstaja na tem svetu. Military Training

kognitivno znanost. V risbi so citati iz poroči-

Base (2009) je za zid velika skica vojaške baze

la, ki ga je leta 2002 naročila Ameriška nacio-

prihodnosti, ki vključuje starodavna arheološ-

nalna znanstvena fundacija, katerega naslov bi

ka najdišča, mesto Vatikan, umetniško šolo,

zlahka izgovoril Norbert Wiener: »Združevanje

globalne korporacijske komplekse in dele iz-

tehnologij za izboljšanje človeških zmogljivo-

raelskega Zahodnega brega. Correspondence:

sti«. V samem poročilu najdemo podrobne

From Afghanistan to Zimbabwe (2007-8) pred-

razprave o koristnih učinkih združevanja teh-

stavlja 324 s svinčnikom narejenih reprodukcij

nologij na različnih področjih, kot so »širjen-

pisemskih glav vladnega in predsednikovega

je človeškega znanja«, »izboljšanje zdravja

kabineta, ministrstva za obrambo, nevlad-

ljudi« in (seveda) »nacionalna varnost«. Eden

nih organizacij in izdelovalcev orožja po

od njegovih zaključkov je: »Po obdobju 20-ih

vsem svetu, tako nekdanjih kot zdajšnjih. Ko

let ali zunaj današnjih meja visoke tehnologije

visijo na steni, so videti kot številna grozeča

ima združevanje lahko velik vpliv na področ-

neomejena pooblastila za odobritev vojaških

jih, kot so: uspešnost dela, človeško telo in

akcij po svetu – in obratno, kot pri Rauschen-

um skozi življenjski cikel, komunikacije in izo-

bergovem izbrisu na risbi Erased De Kooning

braževanje, duševno zdravje, aeronavtika in

(1953), poguba, ki jo slutimo skozi umetničin

vesoljski poleti, hrana in kmetijstvo, trajnost-

novi priklic teh simbolov.

na in inteligentna okolja, samopredstavitev in

Komplet tarota torej ni sredstvo za ponovno

moda ter preoblikovanje civilizacije«.7 Čudno,

začaranje sveta. Razen ko homeopatsko namigu-

da premagovanja smrti še ni v programu, a le

10
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Enciklopedični formati kot izčrpna in si-
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zajčki v vladnih eksperimentih o vplivanju na

meznikov, kot sta Timothy Leary in Stafford

ji logični korak v sistematični raziskavi, ki do

raste, se mora združiti.

človeški um s pomočjo psihedelije. Program

Beer, ki sta kljub njunemu anti-avtoritarnemu

takrat ni rodila rezultatov. Norbert Wiener,

V Treisterjinem kompletu kart je prvot-

je vodil dr. Sidney Gottlieb, ki je v zameno za

in »duhovnemu« ukvarjanju s kibernetiko v 21.

na primer, ni nasprotoval takšnemu pristopu

ni simbolni pomen tarota uporabljen kot ši-

imuniteto pred pravnim pregonom preiskoval

stoletju označena kot dvoumna avantgardna

v kibernetiki. V svoji knjigi Bog in Golem: Ko-

fra, ki se bori za svoj pomen z novo vsebino.

»če in kako je mogoče skrivoma vplivati na

podjetnika. To je področje, ki ga ne more-

mentar o točkah v katerih v katerih kiberneti-

To je v skladu z maniro, s katero vedeževalci

človeško vedenje«. 8 Čeprav je CIA na koncu

mo obvladati z resnico in moralnostjo: gre za

ka omejuje religijo (1964) se ukvarja z etičnimi

iz kart preberejo osebo pred seboj tako na-

zaključila program MKULTRA zaradi poman-

zapleteno, neprijetno, sodobno ontologijo.

posledicami kibernetike v konceptih življen-

tančno kot karto, ki je na vrsti. Na ta način tar-

jkanja uporabnih rezultatov, je bila njegova

Ker so zgodovinske vezi, s katerimi se uk-

ja, svobodne volje in evolucije, pri tem pa se

ot omogoča, da se dotaknemo znanja preko

najbolj očitna posledica, da je nehote pripo-

varja Treisterjeva, do sedaj ostajale večinoma

za opisovanje ali vzpostavljanje celotnega

sistema, ki je jasno in vendar nerazumljivo ko-

mogel k temu, da je LSD postal droga hipijev,

nezarisane, je edino primerno, da uporabi nov

razpona etičnih pomislekov moderne znano-

diran. S tem vedeževalcu omogoča krmarjen-

ker je zajel kontrakulturne osebnosti, kot je

epistemološki format. Če zgodovinarji teh

sti odmakne od običajnega pozitivističnega

je med kodami in razbiranje njihovega pome-

Ken Kesey (lik na tarot karti kelihov paž in risbi

povezav in dogodkov do sedaj še niso opazili,

besedišča: »Uporaba čudeža moderne avtom-

na. Mečeva trojka (karta, ki zahteva, da jasno

HEXEN 2.0/Diagrami/Od MKULTRE preko kon-

se ne smemo obotavljati pri uporabi novega

atizacije za povečanje osebnega dobička ali

pogledamo, kaj je center našega sveta), na

trakulture k tehnogajanizmu ). Druge Treister-

radarja, nove metode, nove enote, ki bi zajela

sproženje apokaliptične groze jedrske vojne

primer, se v Treisterjini različici nanaša na zlo-

jine tarot karte sledijo izobčenski zgodovini

in prepoznala zgodovinsko resničnost. Upo-

je greh. Če naj ga poimenujemo, ga imenuj-

glasni Ciin program MKULTRA, v katerem so

sodobne tehnologije preko družbenih gibanj

raba dozdevno neznanega formata za organi-

mo Svetoskrunstvo ali Čarodejstvo.« 9 Številni

bili prostovoljci in nevedni civilisti poskusni

(anarho-sindikalisti)

zacijo hevrističnega znanja je z vidika zdrave

drugi znanstveniki 20. stoletja so imeli okult-

pameti kontraintuitivna, vendar v znanosti

na nagnjenja. Med njimi je bil pesnik in znan-

kontraintuitivnost lahko predstavlja nasledn-

stvenik Konstantin Ciolkovski, čigar raziskave

7

8

in

nepokornih

http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_
report.pdf, str. xii
Martin A. Lee & Bruce Shlain: Acid Dreams. The Complete
Social History of LSD: the CIA, the Sixties and Beyond.
(Grove Press, 1985) str. xxiii.
12

posa-

9

str. 52
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počakajte na naslednje poročilo. Vse kar vz-

goriva za raketni pogon so omogočile sovjets-

to lahko popravimo. Če želimo svobodo pon-

ki vesoljski program, a je ta dosežek smatral za

ovno vzpostaviti v kritičnem duhu, ne smemo

manjvrednega proti svoji »kozmični filozofiji«,

odnehati ali drugače zapustiti sistema, tem-

filozofov legitimirali z utilitarističnimi nazori. 12 Z namenom pomagati

v kateri je razmišljal o podobnostih med voljo

več moramo skozi pozitivno povratno zanko:

človeštvu postati človeštvo; da bi izkoreninili bolezni, revščino, neved-

in ustvarjalnostjo človeških možganov ter več-

razum in človeški subjekt morata ponovno

nost itd., so družbeno zgodovino spremenili s politično, industrijsko in

no mladostjo vesolja.

vstopiti v sistem, da se »reprogramirata«.

kmetijsko revolucijo. Poleg tega utilitarizem zavrača razvrščanje (moral-

10

Pri izvajanju znanosti

nih) vrednot glede na vnaprej določene kriterije in enako vrednoti iskanje

ziskovanje ponovno pridruži intelektualni

sreče in ugodja vsakega subjekta. Treisterjevo lahko označimo za zvesto

Treisterjeva tarota ne uporablja za oseben

zgodovini in kritiki sodobne družbe nadzora

učenko razsvetljenstva zaradi preproste uporabnosti tarot kart v pove-

namen, temveč za branje kolektivne usode, ki

z načeli radikalnega razsvetljenstva. Razsvetl-

zavi z njenim razumevanjem materialne zgodovine. Razsvetljenska nače-

se sklada z možnimi prihodnostmi ponovno

jenstvo je razmeroma dvoumno glede točke

la utilitarnosti in enake vrednosti spremeni v epistemološka načela na

aktiviranega znanja, in njihovim posledicam

nastanka modernih konceptov subjektivnosti,

podlagi naslednjih domnev: 1) če je uporaba možna, je legitimna in 2) ne

sledi nazaj v našo sedanjost. Z drugimi beseda-

državljanskosti in oblasti, v središču katerih so

moraliziraj, ne patologiziraj. Če naj tehnologija – naj gre za računalnike, di-

mi, tehnologijo loči od obstoječe družbe in

razprave o razumu in njegovem mestu v družbi

agrame, koncepte, zdravila ali orožje – deluje v interesu svobode, mora-

ustvari dvom glede obstoječe tehnologije v

in mišljenju. S frazo, ki odmeva v kibernetskem

mo k njej pristopati brez predsodkov in brez racionalističnega koncepta

službi receptorskih in efektorskih organov, s

behaviorizmu, Adorno in Horkheimer opišeta,

racionalnosti.

katerimi navigiramo po tehnološkem mestu.

kako razsvetljenstvo poveličuje ljudi in jih ima

Zgodovinar Jonathan Israel vzpostavlja dialektiko med zmernimi

Tehnologije in njihovo razumevanje, ki so ga

za Zentren von Verhaltensweisen (»središča

in revolucionarnimi razsvetljenskimi gibanji. Za Israela revolucionarno

orisali na konferencah Macy, so material-

vzorcev obnašanja«).11 Tudi HEXEN 2.0 vsto-

nagnjenje predstavlja proces izboljšanja človeškega obstoja z ustvar-

nost afekta sodobnega življenja. Potrebno je

pa v dialektiko razsvetljenstva in premišljuje

janjem sekularne, tolerantne, enakopravne in demokratične družbe ter

sinhrono in diahrono razstaviti na simbolni in

o njegovem nenehnem samouničevanju, kot

spreminjanja osnovnih principov izobraževanja, zakonodaje, mednarod-

praktični ravni izrabljene tehnologije in njihove

temu rečeta Adorno in Horkheimer; destruk-

nih odnosov ter kolonialnih zadev s pomočjo razuma. V kritičnih točkah

institucionalne/komercialne/vladne uporabe,

ciji, ki se zgodi, da bi pokazali, kako je razum

glede človekovih pravic, demokracije in vloge cerkve radikalna nagnjenja

da bi lahko razumeli proizvodne odnose, ki

v povojni eri zgodovinsko odpovedal. Vendar

nasprotujejo zmernim razsvetljencem, kot sta Rousseau in Kant – slavna

so ustvarili živčni sistem sodobnega moške-

pa moramo slediti razumu, če želimo zagoto-

reformatorja, ki sta dala pečat sodobni civilni družbi.

ga in ženske (čustvenost, zaznane potrebe

viti državljanske svoboščine.
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binaren preobrat.

po odvisnosti, navade spoznavanja, vajenost

Takrat ko je filozofija veljala za edini agens,

hitrosti življenja in tako naprej). Razvoj nekat-

dovolj močan za sprožitev hitre in vseobsega-

erih tehnologij je morda šel v napačno smer, a

joče revolucije, so optimizem razsvetljenskih

Israel govori o nestabilnosti razsvetljenstva:
»Razsvetljensko idejo o napredku so si vedno zamišljali kot
‘filozofsko’, kot revolucijo uma. Vendar je bila brez dvoma

tudi

ekonomska,

tehnološka,

politična,

zdravstvena

in

administrativna, ne le legalna, moralna, izobraževalna in
10

11

Cf. Groys, Hagemeister & von der Heiden (eds.): Die Neue
Menschheit: Biopolitische Utopien in Russland zu Beginn
des 20. Jahrhunderts. (Suhrkamp, 2005)
Theodor W. Adorno & Max Horkheimer: Dialektika razsvetljenstva: filozofski fragmenti. (Studia humanitatis, 2002)
14

12

Jonathan Israel: A Revolution of the Mind. Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy (Princeton University Press, 2010), str. 53.
15
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Treisterjeva se skozi svoje umetniško ra-

na terenu okultnega torej ne gre za preprost

estetska. Razsvetljenski ‘napredek’ je imel zato zelo širok
razpon in več vidikov. Še več, bil je tudi sam po sebi
nestabilen (…) Jasno je namreč, da bi lahko razsvetljenski napredek zavzel izrecne krščanske, deistične ali ateistične oblike; lahko bi si zamišljali, da podpira ali nasprotuje obstoječemu družbenemu redu, da je reverzibilen ali
ireverzibilen,

ustvarjen

od

Boga

povsem

naraven.« 13

Za Israela se razsvetljenski napredek doga-

kalno razsvetljenstvo »metafizično, politično in

ja v umu, saj trdi, da je šlo najprej za intelektu-

kar se tiče človekovega najvišjega dobrega«.16

alno revolucijo, ki se je leta 1789 manifestirala

Eno-substančno razsvetljenstvo izključuje vse

v pravi prevrat.

čudeže in poziva »k razumu kot edinemu vodilu

Israel še posebej poudarja Spinozo kot te-

v človeškem življenju, k opuščanju tradicije.«17

meljno figuro radikalnega razsvetljenstva, ker

Treisterjin temeljni radikalni razsvetljenski

ta ustvarja ostrejše nasprotje med filozofijo

vzgib lahko zaznamo v poskusu vračanja živl-

in teologijo kot drugi filozofi, saj organizirano

jenja k razumu skozi enciklopedično obravna-

religijo vidi kot politično slepljenje.14 Spinoza

vo vsega obstoječega; razuma, ki ni bil formal-

pojmuje telo in dušo, materijo in um kot »eno

iziran in instrumentaliziran in čigar cilj zato ni

samo substanco, gledano iz različnih vidikov«,

postal navidezen. Morda se nam ta razum zdi

pri katerih imamo pravzaprav opraviti s pro-

nenavadno skrivljen, ker je pogojen s hipno

cesi telesne organizacije – spet s hexisom,

enoto užitka, ideje in reprezentacije v eks-

ki upravlja s telesi in s tem, kako jih razume-

perimentalnem trenutku. Namesto tega nam

mo, z dopuščanjem poenotenega pogleda na

s stališča radikalnega razsvetljenstva nudi

njihove pojavnosti.

Tako Spinozina materi-

popoln vpogled v svet, v katerem prehajanje

alistična metafizika zaključuje, da je vse, kar

napetosti različnim telesom omogoča vsto-

obstaja, materija, in da sta Bog in vesolje eno

panje v kompozicije drugo z drugim.
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ali

in isto. S tem, piše Israel, Spinoza razširi radi13
14
15
16

17

Op.cit., 8.
Op.cit., 2.
Op.cit.
Op.cit., 2. Deleuze obravnava enoglasnost v delih Logika smisla ter Razlika in ponavljanje, v sklopu svojega
kanona enoglasnosti Duns Scotusa, Spinozo in Nietzscheja.
Alliez pravi: »Z odpiranjem misli moči volivcev je Spinoza naš sodobnik zaradi svojega zavračanja kakršnihkoli
dialektičnih dimenzij, ki bi ciljale na (utopično ali
zgodovinsko) uskladitev realnega.«
Op.cit., 19.
16

17
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