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Smetnjak

SPROŽILI SMO MEM, 
KI JE V JOK SPRAVIL 
VES SVET
Walter Benjamin v eseju Avtor kot producent zapiše, da je fotografija – kot 

primerek in kot praksa – nesposobna izreči karkoli drugega kot »Svet je lep«.1 

Pri tem ne pravi, da fotografija prikaže svet takšnega, kakršen je, Benjamin 

je jasen, prva preoblikuje drugega, toda pri tem ne spremeni produkcijskega 

aparata. Naj gre za odlagališče odpadkov, rečni jez ali revščino, bolj ko so jalovi, 

zapuščeni ali bedni, lepši so. Benjaminu, temu ne najbolj prirojenemu dialektiku 

in avtorju Pisca modernega življenja, se to kaže kot problem modnosti. Njegov 

prvi predlog je, da bi vsaka podoba morala imeti pripis, s čimer praktično izumi 

image macro ali LOL-mačko. V naslednji povedi se zgodi še večji, značilno 

benjaminovski prelom, ko zatrdi, da bi pisci sami morali začeti fotografirati. 

Menda se na fotografe ni mogoče zanesti.

Vse to ima verjetno opraviti z ikonoklastično tendenco same misli. Podajmo 

manj očiten primer: Deleuze na začetku Podobe-gibanja oznani, da ne bo v 

knjigi nobenih reprodukcij, saj je besedilo najboljša ilustracija, od tod toliko 

govora o branju, ne gledanju filmov.2 Ikone same postanejo ikonoklastične, 

kar doseže vrh z Malevičem, in sama misel je vselej na tem, da bi se znebila 

črk/znakov.

Kar Benjamin pravzaprav trdi – in v tem pravzaprav ni nobenega pravzaprav 

in v tej trditvi nobene trditve – je, da bi pisci morali početi nekaj več – ali nekaj 

drugega – kot pisanje. V tem pogledu – in nikakor ne zgolj v tem pogledu – 

1  Walter Benjamin, »Avtor kot proizvajalec«, v Poskusi o Brechtu, prevod Amalija Maček 
(Ljubljana: Studia Humanitatis, 2009), str. 317–336.
2  Gilles Deleuze, »Predgovor«, v Podoba-gibanje, prevod Stojan Pelko (Ljubljana: Škuc in 
Filozofska fakulteta, Studia Humanitatis, 1991), str. 8.
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je Benjamin čedalje relevantnejši, »bolj in bolj moderen« ali, bolje, absolutno 

moderen pisec, to je, nekaj drugega kot pisec. Stvar ni le v tem, da se ne gre 

zanašati na ustvarjalce podob, denimo fotografe ali oblikovalce, ne gre se 

zanašati na nobene specializiranosti ali specialiste, tudi na pisce ne, prav tako 

ne na tako imenovane kritične mislece. Zavrača se kakršnakoli delitev dela, 

kakršnakoli segregacija in z njo povezane hierarhije. S tem ne pravimo, da 

vsakdo more ali mora biti umetnik – v tem primeru bi bila umetnost le nova 

policija –, temveč pravimo, da je vsakdo lahko karkoli, pod pogojem, da je to 

možnost, potencialnost ter ne vnaprej definirana, izgotovljena aktualnost.
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Mem je naprava, aparat, dispozitiv. Kot vselej ne nevtralen (a saj nevtralnosti 

ne iščemo) in predvsem nevaren, veliko bolj kot Janez Janša.3 S tem ne 

merimo ali ne merimo le na hipotezo, po kateri je Pentagon izumil internet 

zato, da bi se komunikacija mogla nadaljevati tudi v primeru nuklearne 

vojne, čeravno to še vedno zveni preteče, morda po novem še bolj: »Nič 

ni moglo ustaviti njenega instagramiranja, še zlasti ne goreče, krušeče se 

nebo. Izbrala je VSCOcam filter F2 / Mellow.« Besedo in pojem mema si je 

izmislil nihče drug kot revolucionarni biolog. Knjiga se imenuje Sebični gen, 

možakar Richard Dawkins. Z besedami tiste druge nenevtralne naprave 

Wikipedie: »Mem deluje kot enota za prenašanje kulturnih idej, simbolov 

ali praks, ki so od enega uma k drugemu lahko posredovane prek pisanja, 

govora, gest, obredov /.../ Podporniki pojma meme obravnavajo kot kulturne 

ustreznike genov, saj se prav tako samoreplicirajo, mutirajo in odzivajo na 

selekcijske pritiske.« So »živeče strukture, ne le metaforično.«4 Znova imamo 

opravka z analogijami/ekvivalencami med naravo in družbo, ki vselej zvenijo 

nekam preveč socialdarvinistično (ali pač sociallamarkistično prek Herberta 

Spencerja?), pri čemer je razlika med diagnosticiranjem in predpisovanjem 

precej nepomembna. Na malodane enak način molekularna biologija uporablja 

teorijo informacij, binarno logiko. It’s all about the bi-winning, bi dejal Charlie 

Sheen. In pravzaprav niti ne gre za tekmovanje, saj Dawkins opaža, da med 

geni in gostiteljem ni veliko bojevanja; prvi običajno zmagajo brez bitke.

Prek enake binarne logike bi lahko dejali, da prihajamo od drugod. Recimo, da 

je naša alma mater kritična oziroma radikalna teorija. Seveda ni na tem, da 

se okličeš za radikalnega, prav nič radikalnega, gre zgolj za razmetavanje s 

hashtagi in imeni z namenom, da bi čim prej prevrteli uvod. Naše izhodišče je 

frankfurtska šola misli, in ne freiburška, kjer je svoj veliki pohod začela tista 

velika inovacija, imenovana ordoliberalizem oziroma neoliberalizem. Če smo 

še krajši, tako kot Deleuze & Guattari verjamemo, da je komunikacije preveč, 

ne premalo. Tudi zato je lik/označevalec Slavoja Žižka moral postati ena naših 

3  V skladu z liberalno hipotezo je Janez Janša vir vsega zla v Sloveniji in potemtakem 
njena osrednja figura/kreatura, s čimer se podaljšuje paradigma gledanja na politiko, po 
kateri je ta stvar psihologije ali temperamentov, svetovnih nazorov, lokalnih idiosinkrazij itd. 
Pravzaprav gre za primer žalostne zgodbe o incestu, saj se je Janševa kariera začela v ZSMS, 
tem inkubatorju liberalne hipoteze.
4  Cf. en.wikipedia.org/wiki/Meme

http://en.wikipedia.org/wiki/Meme
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glavnih tarč, nekdo ali nekaj, ki v drek spremeni vse, česar se dotakne, še zlasti 

če gre za nekaj emancipatoričnega.

Z lovljenjem ravnotežja na ramenih kritične teorije se je Smetnjak odzval 

na Benjaminov poziv k novi obliki pismenosti, pismenosti, porojeni v družbi 

spektakla, nasičeni s podobami. Sredstva izraza smo utemeljevali s tistim, 

kar je bilo pri roki – kulturo internetnih memov. Asemblaž podobe in pripisa 

nas je oskrbel z obliko, ki je ustrezala enostavnosti strukture pop skladbe 

kitica-refren. Kot bi postavil Debord, »gre za to, da je spektakelska dominacija 

uspela vzgojiti generacijo, narejeno po svojih zakonih«.5 Za pop obliko se je 

zdelo, da se prilega naši generaciji, vzgojeni ob Robocopu in/ali hiperpovezanih 

podobah, ki ji spektakel določa obzorje možnosti. Z uporabo spektakla kot 

orodja smo na liniji Johna Mausa skušali vzpostaviti dnevno produkcijo memov 

kot načinov motnje policije, tj. kritiziranja ali, bolje, fabriciranja realnosti 

zavesti, ki jo posredujejo spektakelske tehnologije. To je bil naš poskus, da 

5  Guy Debord, »Komentarji k družbi spektakla«, v Družba spektakla, Komentarji k družbi 
spektakla, Panegirik, prvi del, prevod Tanja Lesničar Pučko in Meta Štular (Ljubljana: ŠOU, 
Študentska založba, Knjižna zbirka Koda, 1999), str. 151.
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bi se premaknili onkraj tekstualnega v domeno hipertekstualnega, ki deluje 

po lastnih pravilih.

Trdno v času Gutenberga in polžje pošte je Flaubert oznanil, da »če hočemo, 

da bi nam nekaj postalo zanimivo, zadostuje, da v tisto dolgo strmimo.«6 

Danes, ko je wi-fi povezanost povzdignjena v temeljno človekovo pravico, 

se takšno potrpljenje zdi ne le zastarelo, temveč radikalno odsotno. Z vse 

hitrejšimi novičarskimi tokovi [news feeds] pozornost, in ne informacija, 

postane redki vir, med različnimi nalogami in dotoki informacij je vse bolj 

razpršena. Dejansko je pomanjkljiva pozornost [attention deficit disorder] 

videti kot novi red reči, za attention span pa se zdi, kot da je mutiral v attention 

spam. Nova oblika pozornosti, ki jo kultivira medmrežje in ki ga N. Katherine 

Hayles imenuje hiperpozornost7, ne prenese dolgčasa in tako prebavlja le 

tisto, kar je mogoče pojesti v enem grižljaju. Mem smo izbrali za naše orožje, 

ker smo hoteli učinkovito ogovoriti takšno pozornost. Vzeti podobo Žižka in 

jo rekodirati z enovrstičnico ali ga pognati v prepevanje je morda videti kot 

cenen poskus norčevanja iz realnosti, toda nam se je kazal kot edini možen (še 

zlasti na ozadju žalostne brezplodnosti akademskih člankov). In vendar smo 

kot še vedno nemodni pisci naše meme razdelovali s spremljevalnimi eseji, 

ne zato, da bi jih detrivializirali, temveč zato, da bi jih postavili v kontekst(e) 

ali jih še dodatno dekontekstualizirali.

Nikdar si nismo drznili misliti, da bi bili memi lahko neproblematična oblika 

kritike. Pop je koda kapitala in prakticiranje kritične teorije prek memov bi bilo 

lahko zavrnjeno enako, kot Adorno zavrača združevanje političnega protesta 

in popularne glasbe. Po njegovem je slednja »do te stopnje nerazločljiva 

od blagovnega značaja, od škilave zastrmelosti v razvedrilno, da poskusi, 

s katerimi naj bi jo opremili z novo funkcijo, ostajajo popolnoma plehki.«8 

Čeravno smo na strani Johna Mausa in njegove stave, da pop lahko ponudi 

več kot zgolj brezumno distrakcijo, razumemo, kaj Adorno skuša reči. Konec 

6  Citat v uvodu romana Jelšev kralj Michela Tournierja (Ljubljana: Cankarjeva založba, 
Zbirka XX. stoletje, 1994), str. 8.
7  N. Katherine Hayles, »Hyper and Deep Attention: The Generational Divide in Cognitive 
Modes«, Profession, 2007, str. 187-99 (str. 187).
8  Theodor W. Adorno, »On Popular Music«, youtu.be/Xd7Fhaji8ow

http://youtu.be/Xd7Fhaji8ow
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koncev, le kaj naj bi bila subverzivnost? Naša poetična stran nam pripoveduje o 

prerazporeditvah, tj. novih konfiguracijah čutnega ali razstavljanju/razpuščanju 

senzorično-motorične sheme. Smetnjakova različica slovangleščine, mešanja 

slenga mema s teorijo – a ne zaradi eklekticizma –, ima morda, zgolj morda, kaj 

s tem, čeravno smo skoraj gotovi, da si laskamo. Po drugi strani nas prozaična 

stran ne neha opominjati, tako kot Matteo Pasquinelli v Animal Spirits, da mora 

kakršenkoli poskus subverzivnosti vključevati kritiko ekonomskega modela, ki 

vzdržuje kulturne industrije, sicer »ostanemo na ravni medijskega aktivizma 

Ž
ižek na dober dan

Ž
ižek na slab dan



9

ali PR-kampanje antiglobalističnega gibanja.«9 V vsakem primeru se zalotiš pri 

tem, da preštevaš lajke in šere (je prestrogo reči, da na lajk kliknemo zato, da 

bi lajkano lahko čim prej odmislili?), ne le preštevaš, pričakuješ jih, želiš si jih, 

si razočaran, ko se pričakovani hit ne zgodi, analiziraš statistiko obiskanosti, 

padeš v past kvantifikacije, komodifikacije itd., hraniš stroj. Zgodi se tako 

hitro, da sami misli ne uspe posredovati, vsa ta Harder, Better, Faster, Stronger 

reč. Bili smo otroci Daft Punka, daftpankrti, a dorasli smo in začeli prezirati 

vse to brezsramno onepercentersko razsajanje, in vendar pop/oblast vselej 

najde način, da se prikrade. Nakar dahneš: Raje bi, da ne.

Vstaja je Smetnjak še dodatno potisnila v smer neudeležbe, odtegnitve, 

ofenzivnega umika (ta »ofenzivni« zaudarja po defetističnem in privilegiranem 

apologizmu, kajne?). Nanesla je preprosto preveč moraliziranja, iskanja 

grešnih kozlov, sanjarjenja o vrnitvi zakona in reda, več Države, več Nadzora, 

ta očiščevalna fiksacija, h kateri je s sloganom »Nekoga mora biti sram« 

nekaj malega prispeval tudi Smetnjak. Če ne drugega, smo vsaj zveneli kot 

resnični kristjani, in ne ponarejeni, nadomestni. Menda je vse pokvaril Federico 

Campagna, ko je zapisal: »Kot je Saul Bellow pogosto pravil, 'poraženi ljudje 

so nagnjeni k temu, da so duhoviti.' Ni naključje, da sta bila v Berlusconijevih 

desetletjih satira in komedija najljubše orožje socialkapitalistične, 

parlamentarne levice.«10 

Satira, znameniti varnostni ventil družbe. Mar ni produkcije varnosti že več 

kot dovolj? Senilno humanistično blebetanje o človekovih potrebah, kot da 

bi bila razlika med človekom in kapitalom jasno razločena. Dispozitiv iz časa 

strankarske politike, ki je že dolgo ni več, pobožne želje v zvezi s tem, da 

je oblast še mogoče personificirati, da ima ta opraviti z značaji, pozitivci in 

negativci itd. Satiro je mogoče početi le še zaradi kariere. Očitno je, da se Karl 

Kraus ne bi hotel več ukvarjati z njo, tako uboga bi se mu zdela. Ne, satire se 

ne gremo več, a gre tudi za to, da si ji, ko počneš nekaj, čemur bi se na široko 

9 Matteo Pasquinelli, »Creative Sabotage in the Factory of Culture: Art, Gentrification 
and the Metropolis«, v Animal Spirits – A Bestiary of the Commons (Rotterdam: NAi 
Publishers, 2008), str. 149.
10  Federico Campagna, »Talk at 2012 KAFCA conference, Barcelona 2/12/2011«, th-rough.
eu/writers/campagnaeng/talk-kafca-conference-barcelona-2122011

http://th-rough.eu/writers/campagnaeng/talk-kafca-conference-barcelona-2122011
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in generično reklo politični humor, vselej preblizu. Z Deleuzom bi bilo mogoče 

reči »fabricirati realno, namesto odzivati se nanj«,11 a težava je v tem, da se zdi, 

da realno to precej bolje opravlja samo od sebe – onkraj namenov avatarjev, 

posrednikov. Ne da se karikirati, če je karikatura objektivna realnost, to je 

sama narava stvari, karinatura.

Kar se tiče emancipatoričnih (ali kakršnihkoli že) potencialov humorja, še 

čakamo, da bi nas Paolo Virno in njegova preiskovanja duhovitosti prepričala.12 

Glede kritične teorije pa se zdi, kot bi jo Tiqqun pokončal: »Ne potrebujemo 

(še) več kritične teorije. Ne potrebujemo (še) več profesorjev. Zdaj kritika 

deluje za dominacijo. Celo kritika dominacije.«13

Mem sam je postal iztrošena, koagulirana oblika, in Smetnjak ni zmogel ali 

hotel najti načina, da bi jo rešil. Čas je odšel naprej, kot vselej. Modnost ni le 

modna muha, nekaj ima opraviti tudi z absolutno modernostjo Benjaminove/

Rimbaudove vrste. Premore lastno metafiziko.

Nekateri pravijo, da je Dawkinsov mem odvečni sinonim za pojem. Deleuze & 

Guattari dejavnost filozofije definirata kot produciranje pojmov. Tokovi, ki se 

strjujejo v pojme, in memi kot nekaj, kar želi biti zapomnjeno. Mar ne gre tu 

vnovič za oblast? Ali obstaja beseda, ki je komaj beseda, nekaj, kar noče postati 

beseda ali bi raje, da to ne bi bila? Hapax legomenon. Beseda, ki se pojavi le 

enkrat, naj gre za »pisno zgodovino celotnega jezika, dela avtorja ali eno samo 

besedilo.«14 Smetnjak bi bil rad na strani hapaxa. Nekaj prehodnega, nekaj, 

kar se da le stežka izslediti ali arhivirati, nekaj nezapomnljivega, pripadajoče 

drugemu spomina (in spet: le kako sta Kafka ali Walser lahko postala del 

kanona? Mar ni tak razplet dogodkov izdaja oziroma povračilo zoper vse 

brezimne kafke in walserje?).

Produkcije je vselej preveč, nikoli premalo, in čemu se ne ustaviti pri 

11  Kot Tiqqun fabricitira Deleuza v The Cybernetic Hypothesis (cybernet.jottit.com).
12  Paolo Virno, »Wit and Innovation«, prevod Adrianna Bove, Eipcp, junij 2004, eipcp.net/
transversal/0207/virno/en
13 Tiqqun, »How Is It To be Done?«, tiqqunista.jottit.com/how_is_it_to_be_done%3F
14 Cf. en.wikipedia.org/wiki/Hapax_legomenon

http://cybernet.jottit.com/
http://eipcp.net/transversal/0207/virno/en
http://eipcp.net/transversal/0207/virno/en
http://tiqqunista.jottit.com/how_is_it_to_be_done%3F
http://en.wikipedia.org/wiki/Hapax_legomenon
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tem? Nismo več daleč, tj. smo že infinitezimalno blizu ženskemu glasu iz 

(italijanskega) gibanja '77: »Molk je prinesel poraz tistega dela mene, ki si 

je želel iti politiko, toda afirmiral je nekaj novega. Zgodila se je sprememba, 

pričela sem govoriti, toda med temi dnevi molka sem čutila, da afirmativni 

del mene same ponovno zavzema celotni prostor. Prepričala sem se, da je 

nema ženska najplodnejši ugovor naši politiki. Nepolitično koplje predore, 

ki jih ne smemo zapolnjevati z zemljo.«15 Smetnjak ostaja nem, za zdaj, do 

naslednjega obvestila ali brez njega. Protipolitika postpolitike, ki je edina 

možna politika ali raje edina možnost politike. Edina ali še raje nobena, ki je 

počasna in neprosojna. 

15 Claire Fontaine, Human Strike Has Already Begun & Other Writings (Lüneburg: PMT 
Books, 2013), str. 12.
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