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sloVensKi iZDaji KnjiGe na pot

anDRej lenaRČiČ

Že ob uvodnih taktih zajetne kompozicije znakov, sestavlje-
nih v pojme in domislice, morebiti dotlej spešni korak zasta-
ne. Ne toliko zaradi množine. Najprej in zlasti, ker so že prvi 
odstavki polni zapažanj, ki niso ravno običajna in vsakdanja. 
Vsakdan namreč ni popolnjen z zavestjo navideznosti, min-
ljivosti, neznatnosti in krhkosti na prvi pogled mogočnega in 
stabilnega okolja, ki nas obdaja in na katerem se gremo svoje 
samopašne igrarije homo-sapiensa. Kara - Murza vrže pred 
bralca surovo resnico o najbolj nestabilnem sestavu, kar si jih 
je mogoče predstavljati, o popolni nezavarovanosti vsakega 
trenutnega stanja. Le kaj je bolj negotovega kot krogla, pla-
vajoča v etru – le kdo zagotavlja, da bo naslednji trenutek os 
vrtenja in krožnica okoli Sonca tam, kjer je ta hip? Kdo more 
biti gotov, da se do neznosnosti tenka trdna opna, ki nas loču-
je od žareče vsebine Planeta, ne bo naslednji trenutek razma-
knila, vzvalovala, razbesnela v fantazmičen ognjeni kolaps? 
Solfatare, ognjeniki, gejziri, potresi, zdrsi večjih ploskev ob 
prelomih so le mrmrajoče opozorilo, ki Zemljane, vezane na 
svoj čas, ki je od kozmičnega neskončno drugačen, morebi-
ti celo bolj zabava, kot opominja. A vendar so vsepovsod na 
očeh znamenja, ki razkrivajo kataklizme, ki so se dogajale in 
so oblikovale materialno okolje na Zemlji. 

Trmasto izmikanje resničnosti, ki nas obdaja in od katere 
smo eksistenčno absolutno odvisni, je zagotovo mati vseh 
manipulacij. Samomanipulacija. 

Kar so vedeli že v antiki, in so zapisali v rek: »Človeštvo 
hoče biti varano, torej varajmo ga!« torej drži kot pribito. In 
ker je vse bitje in žitje človeka neločljivo vezano na prevaro – 
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tako ali drugačno, hoteno ali vsiljeno – je avtor Kara - Murza 
imel kaj početi, ko se je potrudil pogledati v drobovje pojava 
in ga analizirati v vseh njegovih komponentah, posebej pa še 
njegove skrajno sofisticirane moderne aplikacije – tudi pov-
sem konkretne. 

Pravzaprav ne gre za nič novega. Znamenita najdenina iz 
kraja Nebra na Saškem v Nemčiji, bronasta plošča, ki so jo 
našli leta 1999, je dokaz, kako površno ljudje razmišljamo 
o minulih časih in kako pozabljamo na vsakdanje manipu-
lacije, ki so jim bili izpostavljeni ljudje v različnih obdobjih. 
Ta bronasta plošča/krožnik z določenimi znamenji je brez 
dvoma neke vrste koledar, kvazi sončna ura, s pomočjo ka-
tere je bilo mogoče določati letne čase. Dandanašnji namreč 
pozabljamo, kakšen problem je bilo določanje časa in letnih 
dob v preteklosti. Že prižgati ogenj je bilo na meji čudeža. 
Kdor je znal določiti uro dneva, pa morebiti celo letni čas in 
predvideti nebesne pojave, povedati poljedelcu, kdaj orati in 
kdaj sejati, je imel v rokah ljudske možice. Plošča iz Nebre in 
spoznanje (morebiti tudi na njeni podlagi), da so razni »Sto-
nehengi«, ki jih za razliko od britanskega kamnitega najdemo 
v Nemčiji v lesenih variantah, nekaj podobnega,  razkrivajo 
ta orodja posvečenih, ki so z njimi obvladovali ljudstvo. Ne 
dosti drugače kot konkvistadorji, ki so z napovedjo nebesnih 
pojavov krotili domorodce v novem svetu. 

Moderni časi, ko si večina že domišlja, da razume atom in 
vesolje, so metode in področja manipulacije pognali do skraj-
nosti. Kara - Murza se ne izogiba ničemur. Z zamahom se 
loteva manipulacij »inženirjev duš«, režiserjev, ki ustvarjajo 
navidezne svetove, ki človekovi lastni presoji zoperstavljajo 
vabljive surogate in ki si pospešeno prizadevajo podrediti 
množice na Planetu. 

Velik korak k samo-zavesti nam je pripravil Kara - Murza.



O
bl

as
t 

m
an

ip
ul

ac
ije

10

UVOD

Knjiga, ki jo imate pred seboj, ni tehnološke narave. To niso 
navodila za manipulacijo z zavestjo, niti predavanja o tem, 
kako se pred njo zaščititi (»samoobramba brez orožja«). 
Glavni cilj knjige je podajanje gradiva z namenom, da bi 
se vsak zamislil nad izbiro, pred katero danes stojita naša 
država in kultura. To ni predsednikova izbira, celo ne izbira 
stranke in politične ureditve. Gre za izbiro ureditve življenja 
(oblike civilizacije).

Današnje obdobje pogosto imenujejo »prehodno obdo-
bje«. Te besede skrivajo ogromen pomen. Prehod od česa k 
čemu? Danes smo se zataknili v prostoru med dvema tipo-
ma življenjske ureditve in močno nas vlečejo in potiskajo k 
tistemu bregu, kjer bo glavno in totalno sredstvo nadvlade 
postala manipulacija z zavestjo. To je seveda le en izmed 
elementov, ki določajo način življenja, vendar tudi zelo po-
memben, saj mnogo razkriva o bistvu sistema življenjske 
ureditve. Če bomo o tem elementu vedeli vsaj nekaj, bomo 
lažje razumeli celoto.

Da bi to znanje osvojili, smo praktično dovolj pripravljeni. 
V zadnjih petnajstih letih je bila naša družba objekt zelo 
intenzivne kampanje manipulacije z zavestjo. Zahvaljujoč 
temu smo po vseh merilih uspeli izpeljati ogromno revolu-
cijo – zamenjati družbeno ureditev. Nove izkušnje in vsako-
dnevna opažanja nam dajejo dovolj gradiva, da bi vsakdo z 
njim lahko dopolnil  kratka poučna razmišljanja.

Kampanja manipulacije z zavestjo, ki so jo izvajali v ZSSR, 
je bila zelo učinkovita. Tako so ideologi tržnih reform v 
samo dveh letih (od 1989 do 1991) uspeli delavcem vcepiti 



Se
rg

ej
 G

. K
ar

a 
- M

ur
za

11

misel, da je privatizacija industrijskih podjetij, in pri tem ne-
izbežna brezposelnost, v njihovih interesih. To je bil izreden 
dosežek manipulativnih tehnologov. Predvsem, če upošte-
vamo, da delavci v teh dveh letih niso imeli nobenih pozi-
tivnih izkušenj, ki bi jih prepričale v ugodnost privatizacije 
in nezaposlenosti, vendar pa niso mogli priti do nobenih 
logičnih ali vsaj zdravorazumskih zaključkov. Šlo je namreč 
za sugestijo. 

Če upoštevamo dejstvo, da smo narod (tj. s skupno kultu-
ro povezana skupnost z nadosebnim razumom in kolektiv-
nim spominom), moramo priznati, da je med to kampanjo 
naša ljudska modrost zatajila. Zaradi tega zastoja v druž-
beni zavesti ne preživljamo le globoke ekonomske, ampak 
tudi kulturno krizo. Premagamo jo lahko le, če si znova po-
vrnemo kulturno identiteto, osvojimo nov položaj v našem 
duhovnem prostoru in obnovimo smernice glede Dobrega 
in Zla, ki so prisotne v naši narodni kulturi.

Da bi to dosegli, moramo razumeti metode, s pomočjo 
katerih so vplivali na našo zavest, in analizirati naše lastno 
dojemanje teh dejanj. Ta nosijo dolgočasno ime – »manipu-
lacija z družbeno zavestjo«. Ta program po svojih obsegih, 
stroških, dolžini in rezultatih v zgodovini nima sebi enake-
ga. V procesu priprave in izvajanja programa so odkrili in 
zbrali mnogo novih pomembnih znanj o človeku in družbi, 
o informaciji in jeziku ter o ekonomiji in ekologiji. Preden so 
se odločili za odločno delovanje, so v ZSSR in Rusiji prido-
bili dragoceno znanje o etnografiji in antropologiji. Svet se 
ni spremenil le zaradi razpada ZSSR. Najbolj nevidna dejav-
nost manipulacije z družbeno zavestjo mnogih narodov na 
planetu je spremenila obraz sveta in se dotaknila praktično 
vsakega prebivalca tega planeta, predvsem pa »kulturnega 
sloja človeštva« – bralca in gledalca.
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Danes je svetovni tisk poln izjav, kako lahko človekovo de-
janje načeloma popolnoma nadzorujemo, in sicer z manjši-
mi stroški. Po drugi strani se je mnogo tistih, ki so menili, da 
so žrtev manipulacije, pogreznilo v obup in pričelo verjeti 
v neko tajno orožje, ki so ga izdelale tajne službe, in v psi-
hotropna sredstva, s pomočjo katerih politiki »zombirajo« 
ljudi. Vera v mistično moč manipulatorjev paralizira voljo, 
tako da je »ustvarjanje« te vere (s pomočjo govoric, člankov, 
»razkrinkavanja« in »priznanj«) sama po sebi sredstvo za 
manipulacijo z družbeno zavestjo.

Ljudje se, ne glede na njihovo ideologijo in politična na-
gnjenja, delijo na dve vrsti. Eni menijo, da je človek v bistvu 
velik otrok in da manipulacija z njegovo zavestjo (seveda »v 
njegovo dobro«) s strani razsvetljenih in modrih vladarjev 
ni le dopustna, ampak je tudi priporočljivo »progresivno« 
sredstvo. Na primer, mnogi strokovnjaki in filozofi trdijo, 
da je prehod od prisile, še bolj, če gre za uporabo nasilja, k 
manipulaciji ogromen korak v razvoju človeštva.

Drugi zopet menijo, da je svoboda človekove volje, ki pred-
videva nezamegljen razum in omogoča lastno izbiro (četudi 
napačno), ogromna vrednost. Ta kategorija ljudi zavrača za-
konitost in moralno upravičenost manipulacije z zavestjo. 
Ta del državljanov večinoma meni, da je fizično nasilje manj 
uničujoče (če ne za posameznika, pa za človeški rod), kot pa 
»zombiranje« in robotizacija ljudi.

Ti dve stališči določata človeške vrednote in ideale. Torej je 
razprava o tem, katero od stališč je bolj pravilno, nesmisel-
na. Lahko bi jo primerjali z razpravo, ali je bolj pomembna 
duša ali telo. Racionalno in celo logično lahko sodimo o tem, 
kakšne posledice bo imela za družbo in osebnost spremem-
ba tega ali onega idealnega stališča v politično doktrino. Ali 
utelešenje te doktrine na človeško življenje vpliva linearno 
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ali pa ima kritično raven? Torej, ali je »manipulacija v razu-
mnih mejah« dopustna ali pa priznanje te kot upravičenega 
sredstva vladanja pomeni preskok v kakovostno drugačno 
družbo?

Zato smo se v knjigi, ki jo bralcu predlagamo kot matrico 
za razmislek in dialog, potrudili izogniti obtožbam in oce-
nam idealov. Govorili bomo o zadevah, ki jih lahko in jih 
tudi moramo ocenjevati s stališča vesti, saj se dotikajo člo-
veških življenj. Bilo bi pa tudi nesmiselno in celo škodljivo 
skrivati svoja stališča. Zato bi vas želel opozoriti, da je knji-
ga napisana s stališča zavračanja manipulacije z družbeno 
in osebno zavestjo. Prepričan sem, da človeka na tej poti 
čaka le nesreča – izčrpanje kulture in ugašanje človeškega 
rodu, vključno s kasto svečenikov, ki imajo v rokah upra-
vljalnik manipulacijskega stroja.

To vse je le še v megleni preteklosti in o tem je bolje brati 
v delih Dostojevskega. Mi govorimo o očitnih in otipljivih 
zadevah, o tisti manipulativni tehnologiji, ki je nastala v na-
šem času in ki so jo v mnogih državah uporabljali in jo še 
vedno uporabljajo proti navadnim državljanom.





i. Del

bistVo in DoKtRine  
manipulacije Z ZaVestjo
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1. poGlaVje
 Za Kaj GRe

Predmet našega pogovora bomo omejili tako, da se bomo od 
splošnih podali k posameznim temam.

Človek je v živi naravi kakovostno nov pojav. Ni le druž-
beno bitje, ki lahko obstaja le tako, da intenzivno izmenjuje 
informacije s sebi podobnimi (takšna je tudi mravlja). Ima 
tudi razum, ki je sposoben abstraktno misliti, in jezik. Jezik 
in mišljenje sta velika zapletena sistema, na katera lahko 
vplivamo s ciljem programirati vedenje človeka. Človeška 
duševnost je zapletena, del nje pa je tudi domišljija. Ta je 
tako razvita, da življenje istočasno poteka v dveh merilih,  
dveh »resničnostih« – v dejanski in domišljijski. Svet domi-
šljije v veliki meri (pri mnogih pa v največji) določa človeško 
vedenje. Človek je nestalen, popustljiv, nanj je mogoče vpli-
vati od zunaj, in sicer tako, da to delovanje ne bo opazno.

Skratka, človek ne živi le v objektivno obstoječem fizič-
nem svetu, ampak tudi v umetno ustvarjeni, tako imenova-
ni, »noosferi« – svetu, ki ga je človeštvo ustvarilo z zavestno 
dejavnostjo. Če pojem skrčimo, lahko rečemo, da človek živi 
v umetno ustvarjenem svetu kulture.

Tako lahko vsa živa bitja vplivajo na vedenje tistih, s kate-
rimi soobstajajo v svoji ekološki sredini. To delajo tako, da 
uporabljajo naravne objekte in program, ki jim ga je v obliki 
nagonov dala narava. Človek s tem, da vpliva na področje 
kulture, vpliva tudi na vedenje drugih ljudi.

Seveda je človekovo vedenje možno programirati tudi s 
pomočjo neposrednega zunanjega delovanja na njegove 
bio loške strukture in procese, kot na primer s priključitvijo 
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elektrod, ki stimulirajo ali blokirajo te ali one vedenjske cen-
tre, na možgane. S tehnično izpopolnjenostjo lahko s pomo-
čjo fizičnih polj ali kemičnih sredstev na človekov centralni 
živčni sistem delujemo daljinsko.

Nekdaj so veliko zanimanja vzbudili poskusi Joseja Delgada 
z univerze v Atlanti (ZDA), rezultati katerih so bili nato ozna-
čeni za tajne. V teh raziskavah so raziskovali tako imenova-
ni »možganski telestimulator«. Elektrodam, ki so jih opicam 
vstavili v možgane, so signal pošiljali daljinsko, s pomočjo ra-
dijskega oddajnika. Po svoji želji je operater lahko pri živalih 
vzbudil želje in čustva: apetit, strah, agresijo itd. Poleg tega je 
bilo to mogoče narediti z računalnikom, ki je bil opremljen z 
oddajnikom. Vedenje so dobesedno »programirali«.

V preteklosti in tudi sedaj so na človekovo vedenje vplivali 
s kirurškim posegom v njegov organizem. V ZDA so dolgo 
uporabljali lobotomijo – kirurško odstranitev nekaterih cen-
trov v čelnem predelu možganov. Po njej je nemirni človek 
izgubil svoj uporniški duh in postal z vsem zadovoljen (veči-
na vas je verjetno gledala film M. Formana Let nad kukavičjim 
gnezdom).

Bistven delež žensk v revnih državah (danes, v času velike kul-
turne krize, pa tudi v nekdanji NDR) se prostovoljno sterilizira. 
Ta postopek zelo spreminja psihično področje in nekatere stra-
ni vedenja. Še ne tako dolgo nazaj so evnuhi v družbah mnogih 
držav igrali veliko vlogo. Tudi kastrirani moški se v nekaterih 
pomembnih vprašanjih vedejo popolnoma predvidljivo1. 

1  Tu ne gre le za »tiranske družbe Vzhoda«. Na Zahodu, kjer so človeške 
pravice svete, so ne tako dolgo nazaj, v 20. st., kastrirali veliko fantov 
z lepim glasom, da bi tako ohranili kulturo vokala. Tam lahko še danes 
slišimo čudovito petje znamenitih soprano-kastratov (mimogrede, sra-
mežljivost evropsko izobraženega človeka je prišla do tega, da je večina 
nekako pozabila, da sama beseda »soprano« pomeni »kastrat«).
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V knjigi, ki je pred vami, ne nameravamo razpravljati ne o 
uporabi elektrod pri »korekciji« vedenja ne o lobotomiji ne o 
delovanju psihotropnih žarkov ali plinov. Vse to je po naših 
merilih zločinsko vmešavanje v človeški organizem in upa-
mo, da ga v naslednjih letih ne bodo odkrito in v velikem 
obsegu uporabljali. Četudi bodo takšna sredstva uporablja-
li, bo to prej ali slej prišlo na dan in zločinci bodo prejeli 
svojo kazen. Zgodovina nam v tem pogledu daje osnovo za 
optimizem.

Seveda pa moramo budno paziti. Pod vsako barvo, tudi 
pod demokratično, se skriva veliko navdušencev s totalitar-
nim mišljenjem. V svoji prepričanosti, da imajo pravico iz-
koreninjati hibe »zaostalih« narodov, hitro pridejo do ideje 
biološke predelave »človeškega gradiva«. Zdravnik N. Amo-
sov, ki je postal prepoznaven ideolog, je leta 1992 pisal:

»Spreminjanje genov celic zarodka bo dal stari znanosti 
evgeniki, skupaj z umetno oploditvijo, novo smer k izboljša-
nju človeštva. Spremenil se bo tudi previden odnos družbe 
do radikalnih posegov v človeško naravo, vključno s pri-
silnim (sodnim) zdravljenjem zlonamernih zločincev … Tu 
smo že na področju utopije – kakšen človek in katera druž-
ba imata pravico do življenja.«

Te misli izražajo skrivno željo elite, da bi imela takšno 
prebivalstvo, ki bi se vedlo točno tako, kot bi bilo za elito, 
koristno, udobno in prijetno. Kakorkoli že, naj ponovim – 
ne bomo govorili o načrtih »izboljšave človeškega rodu« in 
sodno določenem zdravljenju z elektrodami niti o posegih s 
psihotropnimi žarki.

Predmet naše obravnave je preprosta in dejansko obsto-
ječa stvar, ki je postala neločljiv del našega življenja in kul-
ture. Gre za manipulacijo s človeško zavestjo in vedenjem, 
in sicer s pomočjo zakonitih in raziskovanih sredstev. Ta 



O
bl

as
t 

m
an

ip
ul

ac
ije

20

 predstavlja tehnologijo, ki jo v skladu s svojimi službenimi 
obveznostmi in za majhno plačo uporablja stotine tisoč za-
poslenih, ne glede na svojo osebno nrav, ideologijo in ume-
tniške okuse. To je tista tehnologija, ki pronica v vsak dom, 
pred katero se človek načeloma ne more skriti, lahko pa 
preuči njene instrumente in prijeme ter tako ustvari svoja 
posamezna in kolektivna »zaščitna sredstva«.

Pridobivanje znanja o inštrumentih in prijemih manipu-
lacije je vsaj v delno demokratičnih družbah človekova pra-
vica. Sistematizacija in širjenje tega znanja je moralni dolg 
izobraženega človeka in državljana. Če takšno znanje posta-
ne dostopno dovolj velikemu številu ljudi, bo mogoča tudi 
skupna zaščita pred manipulacijo, tj. širše uresničevanje de-
mokratičnih človekovih pravic in svoboščin.

Seveda bodo manipulatorji odkrivali nove instrumente in 
nove prijeme, vendar bo to že težak in drag boj in ne zatira-
nje neoboroženega in nezaščitenega prebivalstva. To ne bo 
boj ničvredne manjšine (čeprav ima v rokah denar in organi-
zacijo) proti ogromni masi ustvarjalno mislečih, inovativnih 
ljudi. Sam prehod k boju bo pomenil pomemben preobrat v 
usodi naše družbe, morda celo celotnega človeštva. 

Znanje o tem, kako nekateri ljudje s pomočjo manipulaci-
je vplivajo na vedenje drugih, posredujejo znanost, umetni-
ško ustvarjanje in tudi vsakdanje izkušnje. Znanost, ki mora 
resničnost raziskovati nevtralno in nepristransko ter brez 
moralnih ocen, večinoma opisuje strukturo samega procesa 
manipulacije, njeno tehniko, prijeme in sisteme. Gre za teh-
nološki pristop.

Književnost, gledališče in film rijejo po človeški duši, raz-
iskujejo motive postopkov in izvor zaupljivosti žrtev mani-
pulacije, grizenje vesti pri manipulatorjih, vse to pa delajo 
skozi prizmo nravstvenih norm te ali one kulture. Umetniki  
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s  svojimi opisi notranjega sveta vseh udeležencev v aktu 
manipulacije ustvarjajo zapletene modele, ki lahko kasne-
je za dolgo časa postanejo predmet znanstvenih raziskav. V 
Bratih Karamazovih je Dostojevski »razcepil« človeško dušo 
tako, da je v zapletenem konfliktu predstavil vsak njen del 
v obliki posameznega udeleženca. Obstaja celo teorija, da je 
Dostojevski prav v celoti vseh članov družine Karamazovih 
predstavil človeško dušo in njen sveto-zverinski karakter, 
izostren in protisloven um in hlepenje po okušanju popolne 
nizkotnosti padca ter tudi skušnjavo izdaje.

V umetniškem ustvarjanju se umetnikov talent kaže prav 
v tem, da modela (»morale«) ne izpostavlja premočno, da 
»eksperiment«, ki ga s svojimi junaki izvaja pisatelj, ne bi 
bil izmišljen ali umeten. Največji dosežek tega žanra je, kot 
kaže, umor očeta Karamazova. Gre za experimentum crucis 
(kritični eksperiment), ki ga je Dostojevski postavil in opi-
sal presenetljivo mojstrsko. Zato ga v zgodovinski literaturi 
in znanstveni metodologiji tudi obravnavajo. Dela, ki so po-
svečena prefinjenemu vplivu na človekovo vedenje, predsta-
vljajo velik del književnosti.

Ločeno je nastal tudi sintetični pristop – opisovanje kon-
kretnih primerov, ki so jih opazovali ali pa si jih preprosto 
izmislili (case studies). V njih se resničnost ne »prečiščuje« 
tako močno, zato opis prepričuje s prisotnostjo življenjskih 
podrobnosti, vendar je istočasno model dovolj nazorno pri-
kazan. Zato je za konec razlage o modelnem primeru dovolj, 
če podamo zaključek in bralec bo razumel njegovo logiko. 

Književnost o novejši zgodovini je polna opisov tega, kako 
je francoska »Napoleonova stranka« mladega generala tako 
dvignila na oblast, da so ga vplivni družbeni tokovi dobese-
dno rotili, naj to oblast sprejme. Ne tako dolgo nazaj, skoraj 
pred našimi očmi, so zahodne ideologije izpeljale bleščečo 
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manipulativno kampanjo v Evropi in prepričale svoj srednji 
sloj, naj podpre Münchensko pogodbo in Hitlerju »dovoli« 
napad na Vzhod (čeprav bi ga v tistem trenutku z lahkoto 
ustavili – beseda je tekla prav o dovoljenju ali prepovedi). Ta 
kampanja je prav tako opisana kot »modelni primer«. Po dru-
gi svetovni vojni so pričeli preučevati vse lokalne državljan-
ske vojne in nacionalne konflikte, pri katerih so v vsakem 
primeru odkrili manipulativno tehnologijo. »Žametne revo-
lucije« in perestrojka v ZSSR so družboslovcem vsega sveta 
dale gradiva za sto let raziskovanja. Že sam »avgust 1991« je 
po glavnih kazalcih presegel najbolj blesteče provokacije v 
zgodovini.

V tej knjigi se ne bomo omejili le na en pristop, ampak 
bomo poskusili iz zakladnice znanja izločiti za nas koristne 
zamisli in podatke ter jih v praksi uporabiti za analizo tistih 
besed in dejanj, ki jih slišimo, vidimo in prenašamo v re-
sničnem življenju.


