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zadnjih nekaj let, ki avtorja vodi pri 
njegovi percepciji in refleksiji tekom 
celotnega dela. Naslovna slika franco-
skega slikarja Géricaulta iz leta 1819 
namreč s svojo motiviko uspešno 
služi kot prispodoba za neidealno so-
dobno družbeno in politično situaci-
jo, ki jo avtor detektira in reflektira v 
sami vsebini knjige. Slika namreč pri-
kazuje brodolomce s francoske ladje 
Meduza, ki na provizoričnem splavu, 
na silo zgrajenem iz ostankov lad-
je, brez hrane in pijače, bijejo boj za 
preživetje. Na horizontu je sicer vid-
na zelo oddaljena ladja, ki ji nekateri 
preživeli divje mahajo, da bi jih ljudje 
na krovu opazili, drugi pa so bodisi 
že mrtvi bodisi so izgubili vsakršno 
upanje na odrešitev. V smislu analo-
gije situacija spominja na sodoben 
kontekst, ki ga ravno tako zaznamuje 
določena percipirana ujetost v obsto-
ječih okvirih razmišljanja in delova-
nja, ki neizbežno vodijo v nadaljnjo 
degradacijo družbenih in političnih 
razmerij, praks in struktur, pri čemer 
se možne alternative zdijo kljub nji-
hovi prisotnosti izjemno oddaljene. 
Slika pa je povedna tudi z vidika do-
godka, ki jo je inspiriral, saj se nanaša 
na afero iz 1816, ko pri današnji Ma-
vretaniji nasede francoska ladja Me-
duza, pri čemer večina ljudi na krovu 
umre tudi zaradi pomanjkanja rešil-
nih čolnov in katastrofalnih razmer 
na provizoričnem splavu. Afera je so-
dobni situaciji podobna z dveh vidi-
kov. Na eni strani so se odgovorni za 
nesrečo bodisi izognili kazni bodisi je 
bila ta minimalna. Na drugi strani pa 
brez aktivnega kritičnega delovanja 
nekaterih preživelih zadeva nikoli ne 

originates within the establishment, 
the level of nonconformity (individ-
ual/collective; private/public; men-
tal/behavioural) cannot be translated 
to higher stages, and the freedom to 
conform should not be called free-
dom at all because it is not a choice 
made by the individual.

In sum, the monograph is well-
structured in short paragraphs, which 
enables the reader to follow the ar-
guments. Despite various existing 
literature on the topic of opposition 
in Germany, the comparative and ob-
jective perspective provides a fresh 
and enlightening view on the issue. 
Ramet looks at the existing evidence 
with a fine eye for detail and its com-
bination, and adds considerable as-
pects to the existing debate on na-
tional identity-building.
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Nova knjiga Rudija Rizmana z na-
slovom »Družba in politika v času 
retropije« že z izbiro slike (Splav Me-
duze) na naslovnici pozorni bralki 
oziroma bralcu lahko razkrije okviren 
pogled na osrednje družbene in poli-
tične problematike, izzive in procese 
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ga določa hegemonija neoliberalizma 
kot mišljenja in prakse ter negativne 
družbene in politične posledice te 
prevlade, na drugi strani pa sodobno 
obdobje določa čas medvladja. Nave-
zujoč se na Gramscija, Rizman izpo-
stavi, da smo v času, ko »umira staro 
in še ne more nastati novo« (str. 35).

V prvem sklopu z naslovom »De-
mokracija brez ljudstva« avtor obrav-
nava problematiko sodobnega zato-
na demokracije, ki jo detektira in re-
flektira na globalni ravni. Kot opaža, 
ta proces ni zaobšel ne nobenega 
geopolitičnega konteksta ne nobe-
nega tipa držav, saj se z zatonom de-
mokracije srečujejo tako v novih kot 
starih demokracijah, tako na Zahodu 
kot Vzhodu. Rizman zaton povezu-
je s prevlado neoliberalne dogme v 
samem jedru nekdaj propulzivnih 
demokratičnih ureditev. Neoliberal-
na dogma je po avtorju spodkopala 
temelje demokracije, kot so skupno 
dobro, demokratično soodločanje in 
nadzor nad oblastjo ter reguliranje 
ekscesov trgov v novi dobi globalne-
ga ekonomskega in širše družbenega 
povezovanja oziroma globalizacije. 
Kot izpostavlja, je antidemokratični 
desni populizem izraz splošne druž-
bene negotovosti in zaostrenih eko-
nomskih razmer ter percepcije nemo-
či navadnih državljanov in izjemne 
moči najbogatejših posameznikov in 
korporacij, da si zakone in celotno 
ureditev priredijo svojim interesom 
na račun blaginje večine. 

V drugem sklopu s pomenljivim 
naslovom »Moralne slepote in tekoče 
zlo« avtor naslovi niz zelo raznolikih 
sodobnih problematičnih družbenih 

bi prišla v javnost in se krivcem nikoli 
ne bi bilo potrebno vsaj deloma soo-
čiti s katastrofo. To je analogno delu, 
ki ga opravljajo lucidni kritiki sodob-
nih družbenih in političnih proble-
matik ter izzivov in h katerim nedvo-
mno pripada Rizman s svojo knjigo, 
v kateri razkriva in reflektira retroto-
pijo oziroma najrazličnejše patologije 
sedanje dobe kot tudi sicer redke žar-
ke upanja na boljšo prihodnost. 

Knjiga je namenjena širšemu kro-
gu bralk in bralcev, saj gre za zbir 
prispevkov, ki so bili objavljeni v 
najrazličnejših slovenskih medijih v 
obdobju od 2014 do 2019. Prispev-
ki so pisani v zelo dostopni formi 
(poljudno)znanstvenega eseja, ki 
od bralke oziroma bralca sicer terja 
pozorno branje, a hkrati ne predpo-
stavlja obsežnega predznanja o tema-
tiki. Forma Rizmanu omogoča, da se 
opre na koncepte, analize in uvide 
sodobnih in klasičnih znanstvenih 
prispevkov osrednjih družboslovk 
in družboslovcev. Njihove ideje pri-
lagodi širšemu bralstvu, pri čemer 
se spretno izogiba kakršnikoli bana-
lizaciji kompleksnih misli. Hkrati pa 
neposredne reference zainteresirane 
bralke in bralce vodijo k nadaljnjemu 
študiranju znanstvene literature. Pri-
spevki so organizirani vsebinsko, in 
ne kronološko, in sicer v pet sklopov, 
ki pričajo tako o izjemnem razponu 
analitične refleksije Rizmana kot tudi 
kompleksni večdimenzionalnosti so-
dobnega družbenega in političnega 
konteksta in njegovih patologij. Kljub 
veliki tematski razgibanosti sklope 
povezuje določena splošna diagnoza 
sodobnega konteksta: na eni strani 
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in političnih trendov. Ti segajo od ko-
modifikacije in širše neoliberalizacije 
znanstvenega dela do odkritih in pri-
kritih intervencij svetovnih sil v nepo-
korne države tretjega sveta, privati-
zacije zdravstva, revitalizacije skrajne 
desnice in s tem trendom povezanim 
vzponom desnih populistov, kot je 
Trump, do postopnega zatona mo-
či ZDA, nepravičnosti in problema-
tičnosti tako globalne ureditve kot 
družbenih transformacij, povezanih 
z (ekonomsko) globalizacijo. Kot se 
slikovito izrazi Rizman (str. 136), so 
si v sodobnem globalnem redu veli-
ke korporacije socializem izborile za 
kapital, medtem ko je delavcem preo-
stal prosti trg. 

V tretjem sklopu se avtor osredo-
toči na celovitejši kritični premislek 
dosedanjega razvoja, stanja in delo-
vanja kot tudi potencialne prihodno-
sti Evropske unije. Pri tem že naslov 
sklopa »Agonija Evropske unije« me-
ri na ne preveč rožnato sedanjost in 
polpreteklo obdobje EU. V okviru 
tega sklopa tako obravnava vpra-
šanje nezadostne demokratičnosti 
Evropske unije do problematičnega 
nedemokratičnega značaja osrednjih 
evropskih institucij, ki razen prek 
parlamenta nimajo neposredne de-
mokratične legitimnosti državljanov, 
do skorumpiranosti EU-elit, do pre-
vlade antidemokratične neoliberalne 
dogme v politikah EU, do večanja 
neenakosti in disproporcionalnega 
vpliva velikih korporacij na odločitve 
EU, do šibkosti evropske levice, do 
nespametnih intervencij v sosednje 
države, predvsem v Severni Afriki in 
na Bližnjem Vzhodu. Kot ugotavlja 

avtor, je ta niz problematik pripomo-
gel k vedno večji neskladnosti med 
ideali (liberalne vrednote in solidar-
nost) EU, na katere se še vedno de-
klarativno sklicuje, in realnostjo nji-
hove subverzije ali celo odprave. Prav 
posledice te diskrepance na življenja 
ljudi naj bi bile osrednji razlog za 
upore množic, ki jih elite EU enostav-
no pripisujejo nekim inherentnim 
iracionalnim nagnjenjem določenega 
dela državljanov. Nadaljevanje nede-
mokratičnega delovanja EU bo po av-
torju neizogibno vodilo v zaostrova-
nje krize, v kateri se je znašla EU vsaj 
od grške dolžniške krize, migracijske 
krize in brexita. 

Četrti sklop z naslovom »Patolo-
gija politike« se osredini na najrazlič-
nejše patologije sodobne politike, ki 
segajo od fenomena Islamske države 
do terorizma in odzivov nanj, do po-
pulizma, iliberalne demokracije, do 
neoliberalnega konsenza desno- in 
levosredinskih političnih sil, do kse-
nofobije, (neo)fašističnih prepričanj 
in pozabe zgodovinskih zločinov 
– ne le na skrajni desnici, temveč v 
samem političnem mainstreamu, do 
problematične nostalgije za »zlatimi 
časi«. 

V zadnjem vsebinskem sklopu z 
naslovom »Kdo predstavlja prihod-
nost?« pa se Rizman sooči s potencial-
no prihodnostjo sodobne politike in 
družbe. Kot tudi v preostalih sklopih 
v svojih predvidevanjih ni optimisti-
čen. Med tematikami, ki jih obravna-
va, je na primer prihodnost univerze, 
ki jo določata trend vedno večje ser-
vilnosti do trga in oblasti ter fokus na 
»ekonomsko uporabna« znanja, in ne 
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na širino duha, ki bi bila nujno po-
trebna za razreševanje sodobnih in 
prihodnih dilem človeštva. Kritično 
reflektira tudi tematike, kot so social-
na omrežja in njihov sodobni ter bo-
doči prispevek k širjenju dvomljivih 
informacij in k politični polarizaciji 
in sovraštvu. Loti se tudi premisle-
ka refleksij in poskusov udejanjanja 
družbe prihodnosti, ki so se pojavili 
ob preteklih prelomnih historičnih 
točkah, kot sta bila revolucionarno le-
to 1968 in oktobrska revolucija iz leta 
1917. Naslovi pa tudi prihodnost na-
cionalizma, ki ga nikakor ne vidi kot 
artefakt preteklosti, temveč kot tudi v 
časih globalizacije izjemno pomem-
ben družbeni fenomen. Sooči se tudi 
z vprašanjem države in skupnega do-
brega, ki naj bi bila v okviru neolibe-
ralne dogme delegitimirana.

Rizmanu je s knjigo uspelo na ze-
lo dostopen način nasloviti izjemno 
široko paleto tematik ter podati zelo 
lucidne in koncizne refleksije izjem-
nega zbira raznolikih družbenih in 

političnih fenomenov. Na drugi stra-
ni pa ima knjiga tudi določene, sicer 
omejene pomanjkljivosti, ki so po-
vezane s formo krajših prispevkov; 
ti omogočajo zgolj nastavke za (ne 
celovite) poglobljene teoretske re-
fleksije sodobnega konteksta. Hkrati 
do določene mere lahko zmoti zaho-
dnocentrični fokus, pri čemer je ne-
zahodnemu svetu posvečena omeje-
na pozornost, kljub njegovem vedno 
večjem pomenu za globalne druž-
bene in politične procese. Podobno 
umanjka kritično reflektiranje vloge, 
ki (so) jo v ohranjanju obstoječega 
statusa quo, prevlade neoliberalne 
dogme in utišanju alternativ igrajo 
množični mainstreamovski mediji. 
Kljub tem zelo omejenim pomanj-
kljivostim gre za navdihujočo knjigo, 
primerno za zelo širok krog bralk in 
bralcev, ki bodo v njej našli zelo ve-
liko kritičnih uvidov, pa tudi, kar je 
enako pomembno, nastavkov za svo-
jo lastno refleksijo raznolikih sodob-
nih družbenih in političnih trendov. 


