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Uvod

Politična ekonomija je že od nekdaj gojila nagnjenje do pečanja z 
duhovi in si je z nevidnimi rokami in drugimi prikaznimi razlagala tok 
gospodarskega dogajanja. To gre nemara pripisati določeni srhljivosti 
ekonomskih procesov, v katerih cirkulirajoči objekti in znaki razvijejo 
nekakšno prikazensko svojeglavost. Od 18. stoletja naprej so ljudje tržne 
mehanizme in gibanja kapitala izkušali kot uganke, katerih razreševanje 
odtlej tvori preizkusni kamen samorazumevanja sodobnih družb. To velja 
še posebej za moderno finančno ekonomijo. Čeprav lahko finančne trge 
razumemo kot ustanove, ki odločajo o dobršni meri človeške dobrobiti, 
pa ni zares jasno, kaj natanko se v njih dogaja. To ne zadeva le načinov 
obnašanja, mentalitet, praks ali teorij, temveč tudi splošne dinamike, 
ki so s sublimnimi, tj. nepredstavljivimi, denarnimi vsotami postale 
gibalo sodobnih družbenih in svetovnih razmerij. Finančno dogajanje 
določa tok reči in zato je tem bolj pereča skrajna zbeganost glede tega, 
po katerih pravilih in po kakšni logiki se dogodki povezujejo med seboj. 
Prav s t. i. krizami zadnjih desetletij je na dan privrelo vprašanje, ali se na 
prizoriščih mednarodnega finančnega gospodarstva odvija učinkovito 
sodelovanje umnih akterjev ali nemara spektakel golega brezumja. 
Skratka, ni jasno, ali v tej štoriji zaklinjani kapitalistični 'duh' deluje 
zanesljivo in racionalno ali enostavno brezglavo.

Nastal je večplasten problem, kako to razložiti. Tako kot si po eni 
strani ekonomski svetovni nazor že lep čas na poseben način prikraja 
razmerja med rečmi in ljudmi, pa je po drugi strani naloga ekonomske 
znanosti pojasniti na ta način povzročene zagate. Pri tem trčimo ob – 
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tudi hermenevtično – težavo, da je ekonomska vednost zadnjih treh 
stoletij sama ustvarila gospodarska dejstva, ki jih je sedaj primorana 
dešifrirati. Temu so posvečena pričujoča premišljanja. Nanašajo se na 
nekatere konstelacije ekonomske vednosti od 18. stoletja do danes in 
pri tem krožijo okoli na videz nezaslišanih pripetljajev, ki – kot finančne 
krize, crashs – procese finančnega dogajanja naredijo netransparentne. 
Seveda nisem želel podati recepta za nujno potrebno prenovo sedanjega 
gospodarskega sistema, ampak sem skušal razumeti, kako se finančna 
ekonomija trudi razumeti svet, ki ga je ustvarila sama. 'Prikazen kapitala' 
pri tem nastopa kot šifra za tiste sile, ki narekujejo zakone našega časa.
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Prvo poglavje 
 
Črni  
labod

Kozmopolis 

Bilo je v New Yorku, nekega dne v aprilu 2000. Dvojčka WTC še stojita. 
Ameriško gospodarstvo je že več kot sto mesecev nezadržano raslo, 
Dow Jones Industrial je pravkar dosegel rekordno vrednost in prekoračil 
mejo 11.000 točk, elektronsko poslovanje na Nasdaq je imelo za seboj 
pravcati rally. Dani se in iz vrhnjih nadstropij Trump World Towerja, v 
bližini sedeža OZN, se razpira pogled čez East River, čez mostove in 
dimnike Queensa vse do daljav onkraj predmestij, meglic in jat galebov 
globoko spodaj. Po neprespani noči, zroč skozi okno orjaškega stano-
vanja, 28-letnega milijarderja in investicijskega menedžerja nenadoma 
prešine, da potrebuje novo frizuro. Z enim od zasebnih dvigal se ob 
glasbeni spremljavi Satieja popelje v spodnji svet, kjer ga že čakajo šofer, 
vodji varnosti in tehnologije ter bela, podolgovata, oklepljena limuzina, 
od znotraj zadelana s plutovinasto zvočno izolacijo in opremljena z 
varnostnimi kamerami ter neštetimi zasloni, na katerih kar mrgoli 
poročil, podatkov, pisanih številk, simbolov in grafov. Vozilo zavije na 
47. ulico in junak se med potjo proti zahodu, do frizerskega salona v 
zanikrnem predelu West Sida, kraju svojega otroštva, vse do pozne noči 



10

P R I K A Z E N  K A P I T A L A

zaplete v vrsto pustolovščin in spletk, ki si zaslužijo ime odisejade. Po 
poročilih javijo umor direktorja Mednarodnega denarnega sklada, prav 
tako umor ruskega oligarha in medijskega mogotca, ki je bil prijatelj 
mladega milijarderja. V gostem prometu križa Park Avenue in Madison 
Avenue ter preko stare judovske četrti prispe do okrožja Theatre v bližini 
Broadwaya, kjer ga zaustavi kraval antiglobalistične demonstracije. Na 
vhodu ene od investicijskih bank odjekne bomba; nedaleč stran se neki 
mladenič polije z bencinom in zažge. Malo kasneje je špekulant sam 
žrtev tortnega atentata. Iznenada in brez pravega razloga umori šefa 
varnosti in končno prispe do frizerskega salona v bližini dokov. Spet 
brez razloga v naglici zapusti frizerja, se pridruži nočnemu snemanju 
s tristo golimi statisti in po naključju še zadnjikrat sreča svojo ženo. V 
neki zapuščeni ruševini ga pričaka nekdanji sodelavec, ki se naposled 
izkaže za njegovega morilca.

S to nenavadno zgodbo nas roman Dona DeLilla Kosmopolis iz leta 2003 
popelje na prizorišča modernih finančnih trgov, dotakne se vprašanja 
njihove pripovedljivosti in pri tem uporabi vrsto narativnih in argu-
mentativnih figur, ki na novo zastavijo uganko finančne ekonomije, 
njenih likov in operacij. DeLillo, ki se je že v svojem romanu Igralci (1977) 
posvetil vprašanju, kako v pripovedi zapopasti finančno poslovanje in 
borzne špekulacije, je v romanu Kosmopolis, z opisom enodnevnega izleta 
newyorškega špekulanta k frizerju, izbral način prikazovanja, s katerim 
strne različne vidike in zagate tega, kar je treba še vedno imenovati 
kapitalizem. S tem izriše profil glavnega junaka, ki se zgosti v alegorijo 
modernega finančnega kapitala in se pri tem dotakne tako historičnih 
referenc kot sodobnih muh ekonomske teorije. Obenem pripovedni tok 
DeLillovega romana s hipertrofično maso dogajanja zastavlja temeljna 
vprašanja o tem, kako se v imenu današnjega svetovnega gospodarstva 
dogodki povezujejo med seboj. Ponuja pa tudi priložnost, da se vprašamo 
po igri tiste usode, ki jo uteleša kapitalistična ekonomija.

Kapitalistični duh

Tako je DeLillov investicijski menedžer in špekulant v prvi vrsti zbirka 
vseh tistih kanoničnih, nepogrešljivih lastnosti, ki najmanj dve stoletji 
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spremljajo kariere finančnih in borznih špekulantov in zagotavljajo 
njihovo prepoznavnost. Obdarjen s plenilskim instinktom, obdan z 
legendo brezobzirne učinkovitosti in s slovesom tistih, ki »mladi, lokavi 
in vzgojeni od volkov« utelešajo nevarnost finančnega kapitalizma, se ta 
junak postavlja v vrsto, ki sega od Balzacovih »kondotjerov«, »piratov« 
in »volkodlakov« denarnih poslov, preko Marxovih vitezev kredita, 
pa vse do mad dogs, rogue traders* in »volčjih krdel« sodobnih deviznih 
trgov.1 Poleg tega DeLillov protagonist z energičnim imenom Eric Packer 
nastopi kot značajska maska – ali še bolje: kot sanje ali vizija – najaktu-
alnejšega finančnega kapitala. Deluje neprespano in pretirano čuječe, 
ekscesivno in manično, doma je vsepovsod in nikjer, odisej globalizacije 
in državljan monetarne Kozmopolis. A bolj od vsega ga obseda želja, da 
pusti za seboj okorelost materialnega sveta, sámo kraljestvo teles in 
lastnine. Sanja o izpuhtenju uporabnih vrednosti, o izginotju dimenzije 
referentov, sanja o razpustitvi sveta v podatkovne tokove in o samovladi 
binarnega koda; in stavi na spiritualnost kiberkapitala, ki se razodeva v 
večni luči, v svetlikanju in migotanju tečajnic na zaslonih. To so sanje o 
radikalni in dokončni transsubstanciaciji. Če je že Zola v svojem borznem 
romanu Denar pisal o poetih sublimnih denarnih vsot, imamo tukaj 
opravka z njihovo najnovejšo različico: s poète maudit nove generacije 

 * Vse tujejezične besede, ki se nahajajo tudi v nemškem izvirniku, ohranjamo v 
izvirni obliki in jih ne prevajamo. Op. prev.
 1  Don DeLillo, Cosmopolis, New York 2003; nemški prevod: Cosmopolis, München 
2005, str. 21 (v nadaljevanju je – ponekod z manjšimi odstopanji – v besedilu citiran 
tale prevod z navedbo strani); Honoré de Balzac, »Das Bankhaus Nucingen«, v: Das 
Bankhaus Nucingen. Erzählungen, Zürich 1977, 8; Balzac, »Gobseck«, v: prav tam, 147, 155; 
Karl Marx, Kapital, III. knjiga, slov. prev. S. Krašovec idr., Cankarjeva založba, Ljubljana 
1973, str. 553; Edward Chancellor, Devil Take the Hindmost. A History of Financial Specula-
tion, New York 2000, str. 262, 265; Süddeutsche Zeitung, 11. 5. 2010, str. 3. – Prim. tudi 
David Cowart, »Anxieties of Obsolescence: DeLillo's Cosmopolis«, v: Peter Freese in 
Charles B. Harris (ur.), The Holodeck in the Garden: Science and Technology in Contemporary 
American Fiction, Normal (IL) 2004, str. 179–191; Nick Heffernan, »'Money Is Talking to 
Itself': Finance Capitalism in the Fiction of Don DeLillo from Players to Cosmopolis«, 
Critical Engagements: A Journal of Theory and Criticism, 1/2, 2007, str. 53–78; Per Serritslev 
Petersen, »Don DeLillo's Cosmopolis and the Dialectics of Complexity and Simplicity 
in Postmodern American Philosophy and Culture«, American Studies in Scandinavia, 37/2, 
2005, str. 70–84; Jerry A. Varsava, »The Saturated Self: Don DeLillo on the Problem of 
Rogue-Capitalism«, Contemporary Literature, 46/1, 2005, str. 78–107.
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ekspertov za simbole, ki obsedenost kombinirajo z ekstravaganco, ob 
tem pa se vdajajo »samogovorom« denarja (87), svobodni, umetni in 
samonanašajoči se igri znakov in informacij, ločeni od preostalega sveta 
kot s pluto obdana limuzina/pisarna, ki spominja na Proustovo sobo, 
v kateri je izoliran pisal svoje romane. Nazadnje se tukaj odvija napad 
prihodnosti na preostali čas. Besede in pojmi vsakdanje govorice, tako 
nekje pravi, so preveč obteženi s historičnimi pomenskimi preostanki, 
vse preveč »okoreli« in »antifuturistični«. Nasprotno pa se v taktu 
nanosekund, ki ga oscilatorji diktirajo borzni in devizni mašineriji, 
brišejo sledi zgodovine in se ničijo v vrtincu terminskih pogodb in 
ostalih derivatov – sedanjost je »izsrkana iz sveta, da bi ustvarila prostor 
za prihodnost nekontroliranih trgov in njihove orjaške investicijske 
potenciale. Prihodnost prične dihati za ovratnik« (90). Kolikor se trg ne 
zanima ne za preteklost ne za sedanjost, temveč le za prihodnje obete 
dobička, so sanje tega kapitala pozaba; govorijo o moči prihodnosti in 
se izpolnijo s koncem zgodovine.

Spričo misterijev najsodobnejšega finančnega kapitala DeLillov 
roman očitno združuje elemente starejšega z elementi novega kapita-
lističnega duha. Kajti po eni strani gre za proces tistega ustvarjalnega 
uničevanja, s katerim je Joseph Schumpeter nekoč opisal zasvojenost s 
spremembami, neprestano revolucioniranje svetovnih in gospodarskih 
struktur v znamenju kapitalističnega podjetništva: »Uničite preteklost, 
ustvarite prihodnost« (103). Sile kapitala niso bile nikdar ohranjevalne 
ali 'konzervativne'. Po drugi strani so se ločile od same sfere produkcije. 
Z zvezo »tehnologije in kapitala« (31) je tržna kultura postala totalna in 
obenem breztežna, gibanje kapitala je razbilo meje, osvobodilo se je 
materialne pojavne oblike bogastva in se nastanilo v »času onkraj geo-
grafije in oprijemljivega denarja« (45). Diktira si svojo lastno dinamiko 
in standarde mobilnosti, vse lokalne, socialne ali politične vpetosti pa 
pusti za seboj. In ob tem zmore celo odpor in anarhijo absorbirati kot 
vitalen izraz svojega lastnega sistema; protest prikaže kot fantazijo, ki 
si jo je ustvaril prosti trg, in kritiko kapitalizma kot njegovo dosledno 
samooptimizacijo: »Protest je bil oblika sistemske higiene […]. Tako je 
bila znova, že desettisočič izpričana inovativna briljanca tržne kulture 
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in njena sposobnost, da se preoblikuje v skladu z lastnimi fleksibilnimi 
smotri in ob tem posrka vse okoli sebe.« (110) Ta sistem, tako sugerira 
DeLillov tezno zasnovani roman, se tam, kjer naleti na odpor, le reformira, 
priključi si opozicijo, integrira spontano akcijo in se izpopolni – povsem 
v duhu kakšnega New Management – kot pravi rezervoar ustvarjalnosti. Ni 
naključje, da je celotno dogajanje romana v nekem trenutku nadkriljeno z 
geslom – demonstranti ga napišejo na fasado neke investicijske banke –, 
ki izmakne sloviti začetek Komunističnega manifesta in ga preoblikuje tako, 
da kapitalistični duh postane zamenljiv s svojim nekdanjim, 'pošastnim' 
sovragom: PRIKAZEN STRAŠI PO SVETU – PRIKAZEN KAPITALIZMA.(107)

Razvarovanje

Ta literarna montaža kanoničnih formul starejših in novih analiz ka-
pitalizma – od Marxa in Engelsa, preko Schumpeterja do Baudrillarda, 
Boltanskega, È. Chiapello ali Rifkina2 − se zlije v tableau najnovejše 
industrijske revolucije, ki se po zatonu vladavine parnega stroja in režima 
avtomatizacije podvrže vodstvu »digitalnega imperativa« in si na ta 
način prizadeva določati »sleherni dih na planetu živečih milijard« (33). 
V ozadju tega procesa res leži tehnično-ekonomski obrat (ustanovitev 
elektronskih borz, širjenje računalniškega poslovanja od 80-ih let naprej, 
razvoj omrežja, vpeljava ISDN in razširitev frekvenčnega spektra na 300 
MHz), ki je vodil do eksponentnega porasta mobilnosti v prometu kapi-
tala.3 Toda v središču tega evforičnega spoja informacijske tehnologije 
in finančnega kapitala v DeLillovem romanu stoji neko dogajanje, ki 
ubere vznemirjujočo smer, se odvija povsem neverjetno, iracionalno in 

 2  Karl Marx in Friedrich Engels, Komunistični manifest, slov. prev. B. Debenjak, 
Sanje, Ljubljana 2009, str. 93; Joseph Alois Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und 
Demokratie, Tübingen 1950, str. 136–138; Jean Baudrillard, Der symbolische Tausch und der 
Tod, München 1991, str. 15–68; Luc Boltanski in Ève Chiapello, Der neue Geist des Kapi-
talismus, Konstanz 2003, str. 39, 79 isl., 404 isl.; Jeremy Rifkin, Access. Das Verschwinden 
des Eigentums. Warum wir weniger besitzen und mehr ausgeben werden, Frankfurt 2000, str. 
44–76. 
 3  Stefan Altdorfer (ur.), History of Financial Disasters, 1763–1995, zv. 3, London 2006, 
str. 276–277.


