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Kameni začetki
Z drugo številko se prestavljamo
povsem v spletno okolje. Skupina
kot večina začetnih doživlja
organizacijske
težave
majhnih
amaterskih skupin, katere upamo,
da so čim prej preživete. Kaj je
svoboda posameznika v organizaciji,
kakšne so naloge, kako se spopadati s
pričakovanji in roki oddaje, pravila in
regulacije, vizije, nameni? Običajno
organizacija pokaže svoje dosežke,
s katerimi jamči za svoje delovanje.
Ker slednjih še nimamo, negotovost.
Poželjivost je nizka. V kolikor

preživimo to turbolentno obdobje,
se bo zabavno ozirati nazaj in
ugotavljati, kakšne neverjetnosti so
bile premagane, da je revija nastala in
ostala :). Zelo jasno se tudi pokažejo
karakterne značilnosti posameznih
ljudi. Kdo vlaga koliko energije in
pod katerimi pogoji. Nekateri se
vidimo v gradnji organizacije, drugi
iščejo njeno zavetje. Zaenkrat se
premikamo dalje počasi in vztrajno.
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Izogibanje seksualni
ozaveščenosti Aljaž Božičko
Vemo kaj je najbolje za nas, mar ne? Telo se pogosto ne
bi strinjalo z nami. Vedno znova nam skrije pomembne
podatke o sebi ali pa jih sporoča le skozi nejane znake, ki
se jih vselej znova potrudimo razumeti v boju sami s seboj.
Morebiti je spolnost eno od teh misterioznih področij.

I

zogibanje seksualni ozaveščenosti s tem, kako par načrtuje več otrok,
Izpostavljenih
je
par pri čemer jima koristi izogibanje
razlogov, zaradi katerih naj bi ženske vednosti o morebitni nosečnosti.
ne bile sposobne zaznavati svoje To se mi osebno ne zdi smiselno.
plodnosti, in kot izziv sem naglo Kvečjemu bi veljalo, da bodo ljudje
napletel par lastnih teorij, da bi le ne potemtakem več seksali ob obilju
in manj v težkih časih, saj bodo
izostal v tako žgečkljivi temi.
lahko načrtovali družino na realne
V to me je spodbudila sposobnosti, kar je prednost vedenja
predvsem splošna naravnanost o tem, kdaj je dekle plodno. Tako
pojasnjevanja. Sicer dvomim, da lahko seksaš, medtem ko je neplodno,
bi tako univerzalno obliko lahko plodne dni pa poskušaš potrpeti, če
povzročila le ena evolucionarna si seveda ne želiš otroka. S pojavom
logika, vendar to seveda ni kolektivov bi pričakoval tovrstno
izključeno. Večina teorij se ubada prakso. Pri tem me je toliko bolj
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prve družbe bolj plemenske od
naše, in da so lahko manjše zveze
pametnejših, močnejših ali nasploh
vrednejših pripadnikov spotoma
lahko držale skupnost v šahu. Ni
pomembno kako intenziven je
nadzor, pač pa da kultura pogojuje
razmnoževanje s stalnim trendom.
To je dokaj haremska ureditev, pri
čemer predpostavljam, da so dekleta
prisiljena se podrediti ali mišicam ali
razumu tovrstne ureditve. Opozoril
bi, da takšen model postane smiseln
šele, ko družba ni več soočena z
neposredno nevarnostjo iz okolja,
vendar je ta prisotna, s čimer si
lahko privošči kulturne ekscese,
vendar ima razlog zakaj raje ostane
skupaj, kot da bi se raztepla. Sedaj
očetovstvo pogojujejo kulturni
V tem duhu tudi ta teorija. vzorci. Predstavljajmo si, da je
Lahko si zamislimo, da so bile lahko oče kdorkoli. To pomeni, da
v kolikor noče ali ne more prevzeti
pritegnila teorija, ki omenja, da se je
nesposobnost zaznavanja plodnosti
pojavila za preprečevanje, da bi
se vse pametnejše ženske izognile
nosečnosti, ki je pri ljudeh izredno
težavna zaradi velikosti glave
novorojenčka. To je zanimiv pristop,
ki precej bolje vnovči kulturne muhe
ljudi, ki bi s svojim načrtovanjem
lahko omejili razmnoževanje jasno
plodnim ženskam, vendar ne
prikritim. Pri tem naj opozorim,
da se teorije pogosto pojavijo kot
resna izbira med enim ali drugim
načinom, medtem ko dejansko
izhajamo iz vzorca, v katerem so
izključno plodnost zaznavajoča
dekleta, med katerimi je vsake toliko
kakšna “napaka”, ki se šele relativno
nedavno začne nagrajevati.
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odgovornosti in s tem skrbi za
otroka, ima otrok manjšo možnost
za preživetje, vsaka smrt pa ostaja
vse večji družbeni šok še vedno tesno
povezani skupnosti, v kateri vsakdo
pozna vsakega, pri čemer je že samo
rojstvo travmatično za mater. Za
otroka lahko poskrbi skupnost in
vsake toliko se to tudi zgodi, vendar
ne v kolikor posamezni fantje ali
kar kdor koli razvijejo fascinacijo
nad oplajanjem, kar povzroča
breme za celoten kolektiv. Pojavi
se torej logika nadzora rojstev, kar
je enostavno. Ko je ženska plodna,
se ji prepovedo spolni odnosi brez
privoljenja vodij, lahko pa so tudi
kot najbolj sposobni za oplajanje
določeni prav vodje. To vodi v
zmanjšano število rojstev tudi v
dobrih časih, še posebno če se z
manjšanjem moškega potenciala
zmanjša skupna moška verjetnostna

plodnost. Vendar se plodnost
ohrani zunaj tega kroga. Ni
namreč razloga, da bi nekomu, ki je
sposoben drkati ali nategovati ovco,
odtegnil neplodne ženske. V kolikor
torej ženska ni sposobna predvideti
plodnosti, pade izven dometa
načrtovanja v veliko bolj spolno
sproščene kroge, kar poveča število
potomcev, za katere skrbi pleme. To
se sicer ne obnese pri surovinsko
omejenih kolektivih, dela pa čudesa
za tiste, ki so omejeni le s kulturo,
saj kultura ne more zavestno poseči
v nezavedno. Že tako uspešnejši
kolektivi imajo torej pospešeno
reprodukcijo, to pa po zaslugi žensk,
ki plodnosti ne zaznavajo, kar je
resno družbeno breme, vendar ni
mehanizmov za urejanje tovrstnih
pojavov. Tako postopoma ženske
brez zaznave spolnosti dobijo na
številu, kar privede do nove tvorbe

odnosov, medtem ko stara popušča
zaradi neuporabnosti. Namesto
haremske postaja vse bolj smiselna
partnerska delitev skrbi za potomce,
kar tvori neplemensko, prazakonsko
oz. izolirano skrb za potomstvo, ki
se namesto okoli muh vladajočih,
ki so še vedno prisotne, tvori okoli
družine, ki veliko lažje nadzoruje
reproduktivno intimo skozi stalne
odnose in prepoznavo odstopanj.

biti izločen, medtem ko nevednost z
istimi rezultati ne sproža družbenih
sankcij. Spolnost tako postane
še eden bistvenih procesov, ki se
poskuša izogniti nadvladi vse bolj
samo ozaveščenega človeka.•

Sicer bi še opozoril, da je
vprašanje, zakaj niso v prednosti
ženske, ki plodnost lahko zaznavajo
v sodobnih časih masovne
reprodukcije. Ali to preprosto ni
spodbujano v množici ostalih ali
pa so za to kaznovane. Vednost
prinaša kulturnemu družbenemu
bitju družbeno odgovornost in
zadnje, kar si lahko mlada mati ali
par želi, je prevzeti odgovornost in
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Interesi

Dušan Klinar

Ste na predavanjih zaradi ocen ali zanimanja v snov? Zakaj
jeste? Zakaj spite? Kdaj ne jeste in ne spite? In podjetniki,
slednji proizvajajo stvari. Proizvajajo jih pa zaradi ...
zakaj že? S proizvodnjo so sami stroški. Članek razkriva
vpogled v interese temeljev gospodarske dejavnosti.

Č

e nekomu oz. nekemu podjetju
na državnem nivoju podeliš
neko nalogo, ki jo mora opravljati,
potem je načeloma precej koristno,
če ima ta oseba ali podjetje interes
za to, da je naloga dobro opravljena.
Adam Smith je v knjigi
Bogastvo narodov o tem nekaj
napisal in mislim, da ta del predstavlja
eno od pomembnejših točk v
njegovem delu. Namrečanaliziranje
interesov posameznih kandidatov
za izvajanje določenega dela. To je
ena od stvari, ki bi jo v času, ko
imajo nekateri oblastniki velik fetiš

na privatizacijo, še posebej potrebno
dobro premisliti.
Podal je primer korporacije,
ki je bila zadolžena za vzdrževanje
utrdb in vojaških sil na afriški celini
z namenom varovanja trgovskih
interesov britanskega imperija v
Afriki. Toda problem je nastal
zaradi neskladja interesov. Podjetje
je resda dobilo sredstva, ki jih je
potrebovalo za to nalogo, toda samo
po sebi ni imelo nikakršne direktne
koristi od redno vzdrževanih
vojaških sil. Namesto tega je svojo
nalogo razumelo prej kot breme,

kot nekakšen nepotreben strošek.
Čeprav je bilo za svoje delo plačano
in so bili stroški povrnjeni s
strani države, jo je opravljalo zgolj
minimalno. Državna uprava in

je prišlo do tega, da je podjetje
britanski parlament zaprosilo za
dodatna sredstva, potem pa jih
je porabilo za svoje obstranske
dejavnosti. Naročilo je npr. pošiljko
gradbenega materiala, nato pa je ta
material prodalo za dodaten denar.
Skratka, čeprav je bilo
narejeno vse, da bi se korporacijo
prisililo v to, da bi opravljala
svojo najpomembnejšo nalogo, je
svoje obveznosti izvedla zgolj v
minimalni meri, toliko da je karkoli
sploh naredila.

Smith je na splošno imel
relativno negativno mnenje o
državnih korporacijah oz. če malo
Slika 1: Knjiga v obravnavi
razširim – negativno mnenje je
parlament nista imela nikakršnega bilo namenjeno predvsem velikim
pregleda nad aktivnostmi tega državnim monopolnim podjetjem.
podjetja (zaradi prostorske in
Velikim zato, ker je menil,
časovne oddaljenosti), zaradi česar da je korupcija na višjem nivoju
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dosti hujša kot na nižjem nivoju.
Torej, korupcija obstaja tako na
lokalnem (določen župan mojega
lokalnega območja je lahko dober
primer obstoja le-te) kot tudi na
državnem in naddržavnem nivoju,
toda višja, kot je raven upravljanja,
hujše posledice ima korupcija. To
tudi naredi veliko podjetje slabše,
ker je iz njega mogoče več vzeti,
majhno lokalno podjetje pa običajno
potrebuje relativno več sredstev, da
še vedno preživi. Velika podjetja
lahko ob svojem morebitnem
padcu povzročijo potencialno hujše
posledice za gospodarstvo. Zaradi
tega se jih običajno poskuša reševati,
toda to obenem pomeni, da si lahko
privoščijo več koruptivnenega
ravnanja, ker zanj niso kaznovani.

status in določene privilegije. To
jim omogoča, da lahko morda
potencialno delujejo slabše kot
nedržavna podjetja, brez da bi to
vodilo v propad. In monopolnim,
ker so edina podjetja, ki lahko
poslujejo na določenem področju,
zaradi česar lahko delujejo precej
slabše, kot bi si drugače lahko
privoščila.

je velikokrat privatizacija. Še bolj
klišejska in bolj očitno ideološka
je specifično privatizacija vode;
to je v primeru, ko vodni vir kupi
in upravlja velika firma. Neko
javno podjetje, bodisi občinsko
ali državno, ima načeloma interes
v tem, da vodni vir relativno
kvalitetno upravlja. Njegov šef je
vsaj v formalnem smislu občina ali
Večina bralcev, ki to knjigo bere država, in če se zgodi, da podjetje
z že vnaprej določenim stališčem vidno zanemarja svojo dolžnost,
do zadeve, se koncentrira predvsem se kaj kmalu lahko zgodijo kakšne
na besedo državni. Zato ignorirajo demonstracije, bodisi pri samem
druge aspekte tipa podjetja, ki ga je podjetju ali njegovem gospodarju.
kritiziral, in negativno percepcijo Enako velja v primeru, ko je
kritiziranega priročno razširijo na vodni vir v lasti nekega privatnega
vsa državna podjetja, ignorirajo pa lokalnega podjetja. Če pa vodni
tržne monopole in velikosti podjetij. vir kupi neka velika korporacija iz
tujine, ji je načeloma vseeno kako
Nekoliko klišejski primer dobro je vodno omrežje vzdrževano.
Državnim, ker imajo zaradi tega, ko država ignorira temeljne
tega vsaj teoretično poseben interese in se odloča zgolj ideološko, Vseeno ji je, če se zgodi backslash
zaradi dviga cene za 300%, kot se

je v preteklosti dogodilo v državah,
kjer je bilo to omogočeno. Podjetju
se ni potrebno soočati z lokalnimi
težavami in lokalnimi prebivalcina
splošno, zaradi česar lahko
svobodno zanemarja vzdrževanje.
In če pride do preveč težav, lahko
podjetje vodni vir vedno spet proda
naprej oz. vrne državi/občini. Če
se korporacija ukvarja s prodajo
ustekleničene vode, je problem
lahko še večji.
Korporacija ima tako ali tako
od vzdrževanja vodnega omrežja
samo stroške (finančno gledano),
če dvigne ceno na maksimum in
zreducira te stroške na absolutni
minimum, potem lahko doseže
najvišji možen kratkoročni profit.
Če tovrstno podjetje poleg tega
služi še s prodajanjem ustekleničene
vode, potem je vzdrževanje
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vodnega omrežja dejansko v
nasprotju z njegovimi interesi, ker
kvalitetna voda iz pipe predstavlja
nezaželenega tekmeca. V tem
primeru lahko podjetje teoretično
načrtno zanemari vodni vir in spravi
kvaliteto vode na tako nizko raven,
da je voda iz steklenice primernejša
možnost za pitje in se zato poveča
prodaja.

svojo korist.
Ta točka je precej pomembna,
ko se tiče podeljevanja koncesij, torej
dovoljenj za opravljanje dejavnosti,
sploh ko gre za javno dobrino.•

Morda zveni paranoidno, toda
rek pravi: upaj na najboljše, pripravi
se na najslabše.
Obstajajo tudi drugi primeri, v
katerih ljudje na oblasti ne naredijo
vpogleda v interese posameznih
akterjev. Ali je dobro delovanje
gospodarstva v interesu podjetij,
ki pišejo zakone za državo?
Načeloma ne. Zagotovo ne v najbolj
neposrednem smislu. Najvarneje
je domnevati, da pišejo zakone za
Špegel: Das Ü Magazin - Februar 2007
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Iskanje notranjega ničesar

Aljaž Božičko

Ljudje stalno gledamo v svet okoli sebe. Kako pogosto pa
pogledamo vase? Kaj je kraj, kjer se nahajajo sanje? Kaj so
glasovi in zvoki, ki se podijo po naših glavah in kar nočejo
utihniti? Aljaž Božičko popiše eno svojih raziskovaj prav
tega misterioznega prostora.

T

o poročilo je nastalo na
medosebno/vzajemno pobudo
na doživljaj dogodkov ob branju
magistrske naloge Natalije Pavlin:
“Od revolucije do notranje tišine.
Proces osamosvajanja posameznika
od družbenih iluzij in lastnih
notranjih omejitev”, hkrati pa deluje
kot spominsko sidro. Besedilo je
nastalo na relaciji Andrej Lukšič
in Aljaž Božičko, dogodki so
potekali 05.07.2016, medtem ko
je besedilo nastalo 06.07.2016.
Besedilo ne sledi natančnemu
poteku dogodkov, saj je občasno sila

nehvaležno beležiti linearen potek
časa v dogajanju znotraj sebe, ki je
bolj skoncentrirano na dogodke.
Opozoril bi, da so se prizori dogajali
zaporedno oz. da so bili razkoli v
pojavnosti le momentarni, ponavadi
kot tehnika imaginacije.
Začelo se je, ko sem v
magisteriju prišel do poglavja,
kjer se je tema koncentrirala na
“notranjo tišino”. Vsebine sem
opazoval z lastno teorijo nekoliko
zviška, odvisno od oseb vključenih
v intervju, vendar sem se zavedal,
da nisem prepričan, da vem na

EgoTrip
vendar ni delovalo. Predvsem je
preveč zvokov prihajalo skozi
okno. Zaprl sem ga, kar ni zničilo
zvoka, prav tako je bil zaznaven
zvok iz cimrine sobe, vendar sem
ponovno poskusil. Čez nekaj časa
sem ugotovil, da sicer napredujem,
vendar uporabljam slabo tehniko.
Ker se nisem bil pripravljen poslužiti
meditacije in s tem odpreti možnost
ezoteričnim pojasnilom, sem raje
začel poskušati nove oz. preizkušene
načine preusmerjanja misli. Začel
sem razmišljati in skozi razmišljanje
počasi začel minimalizirati zvoke.
Prav tako sem minimaliziral
Še malo sem pobrskal po telesne funkcije in se počasi
besedilu in našel par opomb, kako uspešno posvečal praznjenju misli.
prepoznati pravilno pot k tišini oz. na Kmalu sem ugotovil, da je tehnika
kaj se osredotočiti. Ponovim poskus, boljša, vendar ne bo uspešna, saj
tokrat precej bolj vztrajno. Najprej ne bom uspel odstraniti misli.
sem se lotil brisanja dražljajev, Ponovno sem se posvetil tehniki
in ugotovil, da lahko misli uspešno
kakšno stanje zavesti se nanašajo.
Večine doživljajev ni bilo težko
interpretirati bolj urejeno, vendar je
notranja tišina zevala iz besedila kot
črna luknja v moji teoriji. Zdelo se je
pomembno, tako da sem se odločil
stanje podoživeti in preveriti, če mi
je poznano. Odložil sem čtivo in
se ulegel čez posteljo v svoji sobi.
Začel sem odstranjevati zunanje
dražljaje in se koncentrirati na
bolj intimni del sebe. Dosegel sem
občutek praznine, vendar nisem bil
zadovoljen z dosežkom, saj se ni zdel
pravilen. Predvsem je bilo prisotnih
preveč splošnih dražljajev.
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minimaliziram skozi prehitevanje
misli s praznjenjem misli. Nekakšna
tekma s samim seboj. To je delovalo,
vendar se je začela oglašati glasba iz
pesmi Daoko Girl, ki je pokvarila
praznjenje, ker pa je nisem mislil,
je tudi nisem mogel prehitevati.
Malo sem še poskušal in kmalu
ugotovil, da je nekaj narobe.
Glasbe ne bi smelo biti tam, če sem
tehniko pravilno izvajal s pravilnimi
predpostavkami. Začel sem tudi
ponovno predpostavljati sum, da
je nekaj narobe z v magisteriju
napisano teorijo, saj tišina ni
izgledala kot to kar dejansko iščem.
Tako ali tako naj bi v tej tišini iskal
glas. Namesto da bi se utišal še
naprej, sem se odpravil pogledati,
kaj počne preostanek podzavesti.
Dolgo se že nisem načrtno in
izdatneje potikal tam.

Ker nisem bil prepričan kaj
iščem, sem preprosto koračil naokoli,
z namenom najti praznino. Ta del
me je nekoliko zmeden. Vselej ko
sem vkorakal v prostor samostojne
imaginacije, sem začel spontano
brisati vsebine in preverjati, če
sem prišel v prostor tišine. Vselej
znova sem bil razočaran. So bili pa
prostori zanimivi in poskušal sem
iznajti boljše načine iskanja. Prostor
bi moral prepoznati po občutku
pravilnosti in razsvetljenja po opisih
udeleženih v intervjujih. Spomnim
se prostora, ki ga je zapolnjevala
mogočna temna praznina, vendar ni
bil pravilen, ker ga je zasedala orjaška
pošast. Črno-bela, široko zevajoča
usta, v primerjavi z mano približno
100x večja. Zevala je grozo, vendar
se je nisem bal, ker je bila dejansko
nevarna precej višje, kjer so se
nahajala usta, ki so vodila v konec.

Prepognila se je k meni, vendar je
bila okorna, prav tako pa sem jo
začel dokaj naveličano brisati, kakor
hitro sem preveril, da nima tega,
kar iščem. Ugotovil sem tudi, da
spotoma nisem brisal le prostorov,
pač pa vselej znova tudi samega
sebe, tako da postajam vse šibkejši.
Ko sem bil že razmeroma šibak, sem
vstopil v prostor, v katerem je sijala
belina. To je bilo novo, vsi ostali so
bili raje črni. Ugibal sem, če sem na
pravem mestu, vendar sem na drugi
strani nekaj zagledal. Bitje v obliki
suhega duha brez vratu, še najbolj
podobnega totemu. Bilo je belo v
sijoče belem prostoru. Na široko je
zevalo temo in kri ter nekako smrt.
Bilo je zanimivo, vendar se je kmalu
začelo približevati. Ni prihajalo
k meni, pač pa se je nekako širilo
proti meni in čezme. Širilo se je z
nekakšnimi šapami, le da ni bilo

videti šape, pač pa le cmokajoč
madež razlite krvi pomešane s
temo, kamorkoli je premaknilo šapo
in se razširilo proti meni, širilo se
je pa s stoterimi šapami in tako po
stenah, tleh in stropu, četudi ni bilo
opaziti mej prostora. Počasi so bitju
tudi začele rasti glave. Nisem se bal,
preveril sem, ali izbris deluje, sicer bi
bil v težavah. Z lahkoto in nekoliko
žalosen sem bitje izbrisal. Delovalo
je izvirno in to je bil njegov prostor.
Skupaj z bitjem se je brisala tudi
belina, tako da je v prostor zevala
luknja. Zdel se je nekako uničen.
Skozi luknjo sem se odpravil naprej.
Vsi prostori niso imeli vrat, vendar
se spomnim vrat, kjer sem, tik
preden bi stopil skoznje, pomislil, da
morda iščem po napačni dimenziji.
Posledično sem se skoncentriral
na vrata, se sploščil ob sicer odprt
prehod, sploščil dimenzije in obrnil

Špegel: Das Ü Magazin - Februar 2007

11

EgoTrip
tako nastalo ploskev. Ugotovil sem,
da se po ploskvi lahko premikam
postrani neovirano, nakar sem
poiskal izboklino in se zrinil
skoznjo. Navdušilo me je dogajanje,
vendar nisem našel tega, kar sem
iskal.

zavesti in je skorajda nemudoma
razpadel. Ugibam, da me je napadel,
ker sem se odpovedal nadzoru nad
telesom, da bo on prevzel oblast.
Zavedel sem se, da nikjer ni starih,
bolje dodelanih podosebnosti,
s katerimi sem se še leto nazaj
Zavedel sem se telesa oz. intenzivno boril za oblast. Sicer smo
draženja v desnem očesu. Nisem se res demokratizirali, vendar niso
se počohal, saj bi potreboval roke niti poskušale naskočiti oblastne
in prekinil koncentracijo, dovolil pozicije ali me pozdraviti. Prav tako
sem le dihanje in požiranje, vendar se nisem mogel znebiti glasbe, ki je
le zato, ker sem ugibal, da bi me prostor pogosto zapolnila takoj, ko
po nekaj časa izsilila v izdatnejše sem ga izpraznil. Nasploh sem bil
gibe. Ugotovil sem tudi, da je dokaj razočaran, saj še vedno nisem
telo na občutek sila otopelo. Med našel tega, kar sem iskal. Takrat sem
pohajkovanjem me je sicer napadel se ovedel, da morda iščem narobe.
jaz, ki ni bil jaz. Hecno je bilo, da
Preveril sem svoje imaginarno
tudi jaz nisem bil jaz, videz sva imela telo in preizkusil, ali bi moral
oba spremenjen. Ponavadi mu bi vzeti poglabljanje samega vase bolj
verjetno uspel pritegniti pozornost, dobesedno. Z lahkoto sem spraskal
vendar ni imel podpore preostanka oko iz imaginarnega telesa in se

zrinil skozenj vanj. Občutek je bil
pravilen, vendar prostor ni bil. Takoj
sem se usedel in si ponovno splezal
skozi oko. Tokrat sem mnogo
hitreje postajal šibkejši. Na tej tretji
ravni sem prišel v čuden prostor.
Vse okoli mene je bilo modro in je
migetalo. Nekakšne črvičaste reči
so zapolnjevale prostor, vendar so
delovale kot korenine oz. živci. V
prostoru je bilo drevo, ki je bilo njihov
center. Nemudoma sem se spravil
na njegovo korenino in ponovno
prodrl skozi sebe. Tukaj je bil upor
že znaten. Padel sem v neverjetno
prostoren prostor, v katerem je
bila nekoliko naprej ploščad. Stopil
sem nanjo in iz ozadja se je začela
približevati orjaška in zastrašujoča
podoba nečesa, kar je bilo hkrati 2D
in 3D. Nekakšno božansko bitje, ki
je še najbolj spominjalo na podobe,
ki jih imajo Maji. Po eni strani je bila

podoba izredno ploščata, vendar je
naprej molel nekakšen kljun in še
par delov, impresivne so bile pa
predvsem majhne in predirljive oči
ter nekakšen disk iz kovinskega
perja, le da ni bilo nič od tega
na kakršenkoli način zemeljsko.
Navdušen sem jo začel preučevati
in ugotovil, da je verjetno zasluga
minimalnega stika z okoljem, sedaj
povsem otopelega telesa, od katerega
sem prejemal le še požiranje in kožno
napetost. Zanimalo me je, kako bi
šele imaginiral brez tega. Medtem
ko se mi je preteče približevala, sem
se radostno namestil na piedestal
in še enkrat skočil vase. Vendar je
bilo prekleto težko. Kot da bi se
prebijal skozi pet plasti plastične
folije. To je bila samo ena težava,
druga je bila, da sem bil v prostoru
že tako majhen, da se je bilo skoraj
nemogoče preriniti skozi oko. Nekaj
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časa mi je vzelo, da sem se končno
zrinil skozi izpraskanino in tisto
smotano plastnično-reč. Tako sem
prišel v novo sobo. Ta je bila nekako
presenetljiva. Večinoma prazna,
razen prazne podlage, pred mano pa
okoli 50-krat večja pojava moškega
na prestolu. Moški je bil v odtenkih
zlate in bele in je sijal, barva je
prihajala od svetlobe, vendar je bil
snoven tako kot prestol. Opazoval
me je na pol zdolgočaseno, na pol z
zanimanjem, naslonjen na roko, ob
njem je bil prislonjen meč. Stopil sem
stran in se usedel po turško, da bi
prodrl še raven globje, vendar je bilo
nekaj čudno pravilnega na moškem
nekaj čudno pravilnega na moškem.
Pristopil sem k njemu in ga vprašal,
kdo je. Povedal je, da je guardian .
Vprašal sem ga, kaj varuje. Prestavil
je svojo težio in pokazal nekoliko na
stran, proti mogočnim vratom za

njim, nekoliko na stran. Zdelo se je
obetavno in ocenil sem, če ga lahko
izbrišem ter grem skozi vrata. Lahko
bi ga, vendar ga nekako nisem želel.
Ne, navsezadnje mi ni nič storil
in ni izgledal preteče, le varoval je
vrata. Pozanimal sem se, kako lahko
pridem skozi vrata. Povedal je, da
z darilom. Ničesar nisem imel na
sebi. Sicer bi si lahko kaj namislil,
vendar nisem želel goljufati v tem
svetu. To je bil njegov dom in jaz
sem bil gost. Karkoli bi si zamislil,
bi delovalo lažno ali pa vsaj plehko.
Zdel se je pomemben, tako da ga
tudi nisem želel obsesti in preprosto
pretvoriti v srečnega in radostnega.
Po trenutku razmisleka sem odvrnil,
da želim skozi vrata. Vprašal je,
kaj dajem v zameno. Odvrnil sem,
da sebe. Prikimal je in nekako me
je raztrgal. V zadnjem delu je bilo
nekaj kot trnek in to je vleklo kožo

in drobovje iz mene, kakor sem
se vlekel proti vratom. Malce sem
se ustrašil, vendar kupčija je bila
sklenjena. Trnek je z nekaj napora,
nekako tako kot gredo “pljuča”
čebeli ven skupaj z želom, uspešno
iztrgal drobovje oz. vsebine, vendar
mi je ostalo dovolj kože in nasploh
telesa, da sem se napol privlekel,
napol opotekel do vrat. Ustrašil sem
se, da jih ne bom mogel odpreti, saj
so bila tako masivna, vendar so se
dejansko z rahlim naporom odprla.
Kljub temu jih je bilo nemogoče
držati odprta, tako da sem jih uspel
po sredini le odškrtniti in se zriniti
skozi odprtino, nakar so se brez
zvoka zaprl za seboj. Vprašal sem
se, če je šlo za trik, vendar se je zdel
prostor primeren. Še enkrat sem se
namestil, vendar sem nenadoma
izgubil tla pod nogami. Padal sem
v prepad tik ob steni z jamami

in nekaj me je vleklo navzdol.
Poskusil sem se oprijeti, vendar me
je vleklo dalje. Pogled je bil nekako
dvodimenzionalen in črnobel, pri
čemer sem se gledal s strani kako
padam. Zbral sem vso moč, se
povzpel nad previs in stekel kolikor
daleč od prepada sem mogel, vendar
me je sila kakor za nit povlekla dalje
v prepad. To me je zmedlo. Posvetil
sem se skrivnostni sili. Ugotovil sem,
da deluje kot nekakšen količek oz.
utež. Prevzel sem nadzor nanjo in jo
dvignil daleč nadse. Naenkrat me je
začelo vleči navzgor mimo previsa.
Ugotovil sem, da poimenovani
coursor določa, kam se gibljem ne
glede na moje želje, vendar lahko z
gibanjem coursorja uravnavam svoje
gibanje močneje, kot direktno skozi
svoje lastno gibanje. Vendar to ni
ponudilo izhoda iz sveta. Ker nit
ni bila snovna, sem poskrbel, da
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sem se namensko zataknil ob steno
neke jame in poskušal podreti zid.
Močno sem vlekel in začel ukrivljati
zid, vendar se je takrat svet v skladu
z mojim pritiskom prevrgel in
nenadoma sem ostal brez zidu, ob
katerega bi se upiral. Zamislil sem
se. Končno sem bil v varni situaciji,
tako da sem ponovno šel plast vase,
ne vedoč kaj naj si mislim glede
guardiana. Tokrat je bilo lažje in
padel sem v sila prostrano deželo,
obsijano s soncem, v kateri so rasla
orjaška drevesa, na katerih so bivala
različna inteligentna bitja, podobna
meni. Skozi prostor sem ponovno
zaslišal melodijo iz Daoko Girl in
Me!Me!Me!. Kot kaže sem tukajšnji
okoliš precej vznemiril s filmčkoma.
Med padanjem proti tlom, ki so bila
nekje daleč spodaj, sem spoznal, da
to ni nekaj, kar bi želel zanemariti.
Nisem želel najti sebe samo zato,

da bi vse to lahko uničil. Želel
sem biti dober gospodar svojega
telesa in uma oz. tega, kar mi je
preostanek zavesti zaupal v varstvo
med demokratizacijo. Občutil sem
radost. Radost, da so vsi ti svetovi
in zavesti tukaj, varni. Medtem
ko sem padal in se je pred menoj
razprostiral veličasten pogled,
sem poklical obse svoj strah, ki
je pristopil na mojo stran med
demokratizacijo, in ga povprašal
po mnenju in podpori. Ne govori,
vendar mi je skozi voljo nakazal, kaj
pričakuje od mene in kaj pričakujejo
drugi. Strinjal se je, da me namerava
podpirati, vendar le dokler ne bom
zatiralski do zaupanih vsebin. Bil
sem zmeden, ker sem našel to kar
sem iskal, vendar ne tišine, saj je
bil prostor kot eden od mnogih
bujen z življenjem ali kakor koli bi
vsebinam že lahko rekel. Odločil

sem se zapustiti imaginarni izlet in
se vrniti vase. Na poti nazaj, ki je
bila mnogo hitrejša, sem se ustavil
pri guardianu. Sklonil se je proti
meni in me vprašal, če sem našel
to kar sem iskal. Presenečen sem
bil, da ne. Ja, našel sem to kar sem
nasploh iskal, odgovor na težavo
v magistrski, vendar ne tega, kar
sem od varuha v zameno zase dobil
ponujeno za vrati. Varuh je preveril,
če je odgovor v meni. V mislih so
se izoblikovale besede, vendar so
nastale le meglice šuma iz katerih se
ni izrazilo nič konkretnega. Po parih
preverjanjih za večimi opcijami, se
je varuh naslonil nazaj, nekoliko
zamišljen, vendar je nekako odseval
prepričanje, da še ni prepozno najti
to, kar se je nahajalo za vrati, za kar
pa ne rabim iti še enkrat neposredno
tja. Zmeden sem šel nazaj v svoje
telo. Na hitro sem premislil izkušnjo,

nato pa se poskušal premakniti. Ni
šlo. Nekako se telo ni odzivalo na
ukaze kot običajno. Bilo je nekako
topo. Namenil sem več energije in
tokrat sem se uspel okorno zamajati,
kar mi je povrnilo občutek v roke
in nogče. Poskusil sem še enkrat na
rahlo in ponovno le zamajal telo.
Malenkost sem počakal in se naužil
neobvladovanja telesa, nato pa se
zaovedel, da je to moja dolžnost.
Zavihtel sem težo in nemudoma
prevzel vse gibalne zmožnosti.
Nadaljeval sem z branjem
magistrske naloge, vendar sem
hkrati intenzivno razmišljal o
izkušnji. Ugotovil sem, da me opis
v magistrski dejansko sila spominja
ne eno zgodnjih teorij o strukturi
uma. Tišina, ki jo čutiš. Resnica, ki
te krepi. Nič v katerem se najdeš.
Notranji glas, ki se čuti pristnejši
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od drugih. Zadeva se je potrdila,
ko so udeleženci navajali, da včasih
“preslišijo” navodila, da navodila
vselej niso dobra, vendar seo imajo
za vse globlji pomen, prav tako so
ravno takrat najbolj oni sami. To
je bilo skladno z opisom običajne
zavesti. Jedro osebnosti lahko
zaznava kar koli, le sebe ne more,
vsaj v zelo osnovnih oblikah ne,
pač pa se lahko razpozna le skozi
odziv okolice. Opisovali so skratka
sami sebe oz. svoje jedro, ki ga pa ni
mogoče zaznavati, vendar si nisem
mislil, da ga je mogoče čutiti. Kar
ni presenetljivo, ob nastanku teorije
sem bil nekoliko bolj naravoslovno
naravnan, tako da nisem predvidel
drugačnih tipov zaznave kot
fizikalno-izkustvenih.
Teorija je bila bistvena za
pojmovanje osnovanja katerekoli

zavesti oz. razvoj otroka. Ker so
osebnosti absolut, absolut pa bazira
na resnici, so vselej dostopali do
resnice o samem sebi, vendar
je imela ta resnica dejansko le
strukturen pomen, ki je bil zanje
sicer pomemben, če so se želeli
krepiti, vendar nič več od tega. To
kar so preložili na “nerazumevanje
pravilnega delovanja” je bilo
dejansko le sledenje absolutov, ki
seveda ni imel vseh odgovorov.
Edina prednost temeljnega absoluta
je v tem, da se je nekako prebil čez
ostale in zavladal celotnemu telesu.
To vključuje družbeno instanco
oz. bil se je sposoben upravičiti
preostanku nastajajočih osebnosti
kot njihov gospodar oz. kakor
koli se je utemeljil v zgodnjem
razvoju, ki naj bi trajal nekje do
tretjega leta, kjer pride po Jungu
po kontinuitete spomina, s tem

pa tudi stalne osebnosti. Po eni
strani je poznavanje tovrstnega
sebe sila pomembno, saj lahko le
močan posameznik korektno vlada
svojemu telesu oz. se zastopa, po
drugi pa zna biti naduto, če je povod
v zatiranje preostalih osebnosti in
podosebnosti ter absolutov nasploh,
ki, tako kot telo, pričakujejo varstvo
in priznanje.

vendar so bili zgroženi nad njeno
dano pojavnostjo in zatiralsko
strukturo. Navajali so strahove v
sebi, vendar sem spoznal, da, tako
kot jaz, so se tudi oni otresli večine
notranjih strahov, vendar tisto česar
so se najbolj bali ni bilo znotraj njih,
pač pa v družbi. Strah in nezaupanje,
ki je hromil tako njih kot mene, da
bi prosto raziskovali samega sebe in
Druga stvar, ki sem jo spoznal to ne le v samoti doma, pač pa da
ob branju je bila, da sicer intervjuvani bi obstajala čezkulturna praksa in
v magistrski morda resda gradijo na učenje tovrstne dejavnosti. Če tega
pomanjkljivi teoriji, navsezadnje bi strahu ne bi bilo oz. če bi namesto
se dalo tudi mojo znatno dograditi tega obstajalo družbeno zavetje, bi
v kaj sposobnejšega, vendar skupno lahko, tako kot jaz, tudi oni precej
prepoznavajo željo po odkrivanju hitreje in bolje raziskovali same
samega sebe in družbeno silo. Tej ni sebe in tako ne tratili življenja na
mar zanje, pač pa jih pogosto želi le slabih tehnikah. Jaz sem se ne
izkoristiti za lastne potrebe. Nekateri navsezadnje osnov naučil iz neke
od njih so priznavali družbo oz. knjige o odkrivanju samega sebe
njeno nujnost in potencial za dobro, in tehnikah iz drugih kultur še za
čas OŠ. Preveril sem, ali se ta cilj,

Špegel: Das Ü Magazin - Februar 2007

15

EgoTrip
torej odkrivanje in zmanjševanje
družbenega strahu, ki hromi
spoznavanje samega sebe, pokriva z
mojim osnovnim življenjskim ciljem.
Nisem namreč vedel kaj, kako in
zakaj naj bi ga izpolnil, samo poznal
sem ga. Težava je, ker je večino
odgovorov mogoče interpretirati
tako, da ni povsem jasno, če tvoja
pomoč hkrati ne škodi, ne da bi se
tega zavedal. Početje se je skladalo,
vendar je bilo nekako premalo. To
bo le ustvarilo kup posameznikov,
ki se bodo bali drug drugega, saj bo
šlo le za množenje prepotenciranih
absolutov. V cilj sem dal torej
opombo, da je potrebno premagati
tudi strah, ki preprečuje spoznavanje
drugih. To je znatno otežilo nalogo,
saj absoluti nasploh tega ne marajo.
Ne marajo, da se kdo vtika vanje,
niti ne marajo, da so prevprašani,
vendar se je zdela kot smela

poteza, ki je vsaj tako pomembna
kot spoznavanje samega sebe, še
posebno ob kreiranju čezdružbenih
vzorcev. Še vedno je bilo vse v
skladu z vrhovnim ciljem, tako da
je bilo v osnovi vredu. Preveril sem,
če lahko prepoznam še kakšen cilj,
vendar sem se zavedal, da ga ne bi
bil sposoben prenesti, že ta je bil sila
naporen. Preveril sem tudi, koliko
se moje življenje sklada s tem ciljem.
Zbal sem se, da dosedanje delo ni
bilo v skladu z njim. Vendar sem
presenečen ugotovil, da dosedanje
delo dejansko presenetljivo sovpada
s tem kar bi moral storiti, če bi
recimo želel olajšati prenos tehnik
iz človeka na človeka ali zamenjati
imaginarij akademske sfere. Baza je
bila na mestu, samo podrobnosti in
sprejem so še ostali pod vprašajem.
Iz akademske sfere bi bil ugibaje
sposoben se širiti na ostala področja,

črpajoč bazo. Med premišljevanjem
sem se spomnil guardiana in na hitro
preveril, kaj si on misli o vsem
tem. Bil je nekako radosten in je z
nasmeškom prikimal na oblikovano
misel ‘Je to tisto, kar mi je bilo
najti za vrati?’. Glede na to, da sem
prejel podporo preostanka telesa
ob kalibraciji namenskosti, sem
bil vesel, da se je vse skupaj dobro
izteklo. Predvidevam predvsem,
da bom sedaj sposoben sprejemati
preciznejše odločitve, glede na
krovne cilje in že obstoječe ter nove
potenciale.•
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Virtualne resnice

Barbara Meglen

Je to apokalipsa? Je to revolucija? Je to prazna baterija?
Barbara pogumno pusti telefon doma in se odpravi v svet
privatnih vsesvetovnih prostorov, na dosegu roke in vesolje
daleč, upajoč, da revolucionarji ne bodo pozabili skiniti
interneta.

N

ekega dne je padla odločitev,
da pustim svoj mobilni telefon
doma. Ti šment. Bilo je namenoma.
Kar na enkrat se je pojavilo ogromno
časa za opazovanje okolice, ki ga prej
ni bilo. Dalo se je opazovati nekaj
novih reklamnih panojev, nova dela
na cesti, predvsem pa veliko ljudi.
In le kaj so tej ljudje v mestu
počeli? Točno to, kar človek ne
opazi, medtem ko zre v ekran
svojega prenosnega telefona; buljili
so v svoje lastne male črne ekrane.
Dekle na mestnem avtobusu je na
primer imelo odprto tri aplikacije

– sveto trojico socialnih omrežij:
Facebook, Instagram in Snapchat.
To sveto trojico uporablja vedno
večja raja v razvitem delu sveta,
s čimer pa postaja dobesedno
prilepljena na male črne zaslone, ki
nudijo instantni dostop do trojice
socialnih omrežij, ki jim bomo
kmalu lahko rekli kar medij.
Nekaj povsem normalnega je
postalo, da osebo, ki jo spoznaš dodaš
najprej na Facebooku, Instagram
ti nato v roku nekaj dni pove, da
oseba uporablja tudi to družabno
omrežje, zatorej ga poslediš. V
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opisu osebe na Instagramu se rado ena izmed oseb, ki jim slediš in skozi
pojavi uporabniško ime za Snapchat mali ekranček opazuješ njegove
in krog je sklenjen. Od sedaj naprej momente in premike v življenju.
S številom oseb, s katerimi
zaključiš ta krog, se poveča tudi
količina časa, ki ga potrebuješ da
pregledaš vse informacije in objave,
ki so jih želele osebe podeliti s teboj.
S tem torej vedno bolj zaposluješ
svoje misli s tem, kaj počnejo drugi,
pozabljaš pa na zvok ptičkov na veji,
ki čebljajo ob prihajajoči pomladi;
pozabiš na to, da bi se nasmehnil
šoferju avtobusa; pozabiš na to, da
bi nekoga, ki sedi poleg tebe vprašal,
kako je.
Slika 2: Abstraktna upodobitev
navezanosti na virtualna
socialna omrežja

Kot družba hitimo v apatičnost
in pasivnost. Naše misli so vedno v
pogonu. Vprašanje je samo čemu
imaš novega prijatelja, ki mu lahko so le-te namenjene. Nam ljubim
slediš pri njegovih podvigih na poti osebam? Kako narediti revolucijo?
skozi življenje. Človek postane še Kako organizirati dan? Ali kaj
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počenjajo ljudje, ki jih opazujemo
skozi male črne zaslone?

Ampak mogoče, morda nekoč,
se zgodi, da nekaj ne bo delovalo.
Ne. Naše misli so večinoma Naši svetli ekrani bodo postali
zaposlene s paralelnimi vesolji, črni in zbudili se bomo v svet,
ki se odvijajo na naših telefonih. ki ga ne poznamo več. Takrat bo
In to je elitam blazno všeč. Ne le, realnost močno udarila. Izkazalo
da je razločevanje med pravimi in se bo, da nismo živeli v resničnem
nepravimi novicami, ki se širijo po svetu, ampak v nekem apatičnem
družabnih omrežjih, vedno težje mehurčku, kjer so resnice drugačne.
razločevati. Eliti je všeč, da smo Do takrat pa uživajte v virtualnem
zaposleni sami s seboj in posvečamo paralelnem vesolju.•
vedno manj pozornosti njej in
problemom, ki jih ustvarjajo. Če je
mladino v 60-ih letih nekaj motilo,
so šli na ulice. V 70-ih so napisali
nerazumljiv punk komad, v 80ih so ponovno zavzeli ulice. Sedaj
pa ... Napišemo status na našem
facebook profilu in čakamo na
všečke. Pozabljamo na realnost, kjer
sistem počne kar želi, saj je naš svet
na internetu mnogo zabavnejši.
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Dildo akcija

Iskanje Resnice

Aljaž Božičko

Kaj če bi šli k pouku nagi. Kaj pa razcapani? Oblečeni v
slovensko nošo? Je prepovedano? Tudi če ni, ali smo povsem
nevtralni do tega, kaj počnemo v javnosti? Dildo akcija je
tovrsten eksperiment, kjer se dildo znajde nekje, kjer se ga
ne pričakuje in razmiga duhove.

P

oročilo se nanaša na dogodke
v šolskem letu 2015/16. Imena
ljudi so nadomeščena s psevdonimi.
Besedilo razlikuje med lastnimi
mislimi in popisom dogodkov.
Poimenovanje dildo se je
prijelo, ker se ni nobeno
drugo. Penis je preveč
biološko in zavaja, da gre
za organsko snov, kurac
podobno, le da je še vulgarno,
vibrator ni, ker ne vibrira,
falični objekt ugibam da ni
narobe, vendar to pisati znova
in znova ali govoriti znova

in znova je potrata energije,
prav tako pa se mi dozdeva,
da gre za tako pester nabor
objektov, da ljudi zmedeš za
kaj natanko se gre. Dildo stoji
za vibrator, ki nima opcije
vibriranja, medtem ko se sliši
igrivo in lahko za izgovoriti.
To so bile naslovitve, ki
se jih spomnim. Sicer sem
dobil v ŠUMI predlog, da
se ga poimenuje oz. sem bil
vprašan ali ima ime, vendar
je zame bil vselej le Dildo.
Skulptura dildo. Izven akcije

namreč služi kot sobni okras,
tako da gre načeloma za
skulpturo.

Bil je mnogo imenitnejši
od dilda, uporabljenega na
pohodu, tako da se je zdel
nekoliko poduporabljen, sedaj
ko je bil Pohod golih teles že
mimo. Prav tako pohod ni
nameraval stati sam zase, pač
pa biti vezan na širšo idejo
aktivizma in znotraj tega se je
dildo pojavljal kot družbena
zadrega, okoli katere bi bilo
mogoče razviti začetno
debato, sprva med prijatelji
in sošolci, v kolikor bi bili
pripravljeni.

Slika 3: Slika obravnavanega dilda

Pri prvem prikazu prijateljica
ni želela prijeti dilda z izgovorom,
da je bil morebiti predhodno
uporabljen. Sicer sem zatrdil, da
dildo ni bil v kakršnikoli seksualni
uporabi, vendar je vztrajala na
poziciji.

Dildo, ki je bil namenjen za
kostum na Pohodu golih teles, je
prispel pol dneva prepozno, pri
čemer je s Kitajske potoval cel
mesec.
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sem ga prinesel pokazati prijateljici
Bananamož v ponedeljek. Izcimilo
se ni nič posebnega, razen tega, da
sem z njeno prijateljico odprl kratko
debato okoli polpreteklih dogodkov
in parih idej. Reagirali sta dokaj
pristransko in se ga recimo nista
hoteli dotikati oz. vzeti v roke.
Dildo sem pokazal tudi v ŠUMI.
Osebje je reklo, da jih zanima.
Malo smo se pošalili, sicer sem pa
bil čaščen še čokoladno palačinko,
nisem prepričan, ali se je bolj
Dildo akcija se je začela nanašalo na dilda ali Pohod golih
povsem spontano. Odvijala se je teles. Naslednji dan pri uri Janezka
okoli za dlan dolgega silikonskega sem dildo pokazal sošolcem. Bili
dilda v obliki moških genitalij so presenečeni in so se načeloma
torej jajčne vrečke + penis. En distancirali, vendar je eden od njih
teden vnaprej sem omenil prihod predlagal, naj ga imam na mizi in
zamudlega dilda s Kitajske, tako opazujem odziv. Namestil sem ga
da sem dobil več pozivov, naj ga na njegovo mizo. To je bilo tudi
prinesem pokazati v šolo. Prvič prvo dejanje akcije. Dogajanje je
opazilo še preostanek sošolcev, ne
Opazil
sem
precejšnjo
družbeno zadrego. Glede
na to, da se z njo pogosto
pogovarjava
o
spolnih
odnosih, mislih, impotencah,
erekcijah ipd., bi se sklepalo,
da je bil dildo zanjo ali preveč
javna prezenca ali pa ni
želela o tem pred prijateljico.
Ker je bil namen v “biti”
in ne “vsiljevati”, s tem pa
poudarek na “dregati” in
“opazovati”, nisem silil dalje.

pa tudi profesor. Ura je minila brez
zapletov. Dobil sem predlog, naj
dildo nameščam ves teden in tako
poskušam vzbuditi večji odziv.
Takrat se je oblikovala ideja,
da bom dildo nameščal
ves teden, vendar le na
obvezne ure, saj sem hodil
tudi na povsem poljubne
ure. V kolikor bi logistika
narekovala tudi neobvezne
ure, ne bi bilo nobenega
razloga, da bi se odpovedal
namestitvi dilda pri katerem
koli predavanju, katerega
udeležbo bi načrtoval ali
ne. Na tak način je nastal
formalni okvir. Prav tako
sem dobil vprašanje, kakšen
je namen dilda. Takrat se je
začel oblikovati odgovor, ki
se je kasneje držal ves teden.

Prvi del: dildo je namenjen
spodbujanju odprtosti in
dialoga. S svojo prisotnostjo
ruši tabu in nakazuje, da se je
nekaj spremenilo. Obsodba je
padla. Dildo obstaja v javnem
prostoru. To, razen pogovora,
omogoča še spremembo in
premislek dosedanje družbe
na ravni normativov oz.
prepovedi, ta sprememba pa
naj bi se zgodila skozi javni
prostor. Drugi del: dildo je
silikonski predmet, ki ni bil
nikoli del moškega telesa, pač
pa s svojo obliko, mobilnostjo
in teksturo spominja nanj.
Zadrega torej ne more
izhajati iz biologije ter s tem
narave oz. ni samoumevna,
pač pa je družbeno pogojena,
saj jo gre iskati v percepciji,
interpretaciji in razumevanju.
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Dildo je torej namenjen
disrupciji
naravoslovnih
pravic
interpretacije
sveta in opolnomočenju
družboslovnega
pogleda
skozi predmet, ki je običajno
umaknjen iz družbe, s
čimer se ne le ohranjajo
stari načini interpretacije
sveta in družbeni vložek
vanje, pač pa se novi načini
interpretacije ohranjajo šibki
ali zanemarjeni, izpostavljeni
napadom starih. Prvi del je
tako namenjen spodbujanju
aktivizma med ljudmi, ki
so nezadovoljni z obstoječo
družbeno ureditvijo, ker jih
utesnjuje kot ljudi. Drugi del
je bil namenjen spodbujanju
solidarnosti in aktivizma
med družboslovci, ki se
počutijo zatirane s strani

naravoslovnih
pristopov,
kar je dokaj prikladno na
družboslovnem
faksu,
vendar je tudi moj osebni
interes v boju za prevzem
naravoslovnih tematik s strani
družboslovja kot uspešnejšega
in
podhranjenega
interpretativnega modela.
Naslednjo uro sem imel pri
Hudourniku. Scenarij z dildom
se je ponovil, le da sem tokrat kot
ponavadi sedel v prvi klopi in imel
dildo na svoji mizi. Ura je na videz
tekla brez težav. Po koncu pouka
me je profesorica ustavila in me
vprašala, čemu sem postavil kurca
na njeno mizo. Skozi naslednjih
par minut se je izkazalo, da je
akcijo interpretirala kot napad nase.
Nenehno je za opis dilda uporabljala
besedi kurec in falični objekt.

Zagrozila mi je, da me lahko prijavi
disciplinski komisiji. Navedla je,
da so študenti za čas pouka slikali
dildo, pri čemer je bila ona na sliki.
Osebno se mi je to zdelo
dokaj razumljivo, saj nimam
občutka, da pogosto zasledijo
dildo v javnem prostoru.
Navedla je, da se zna akcija
odviti na njen račun, še posebno
ker je blond in feministka. Dodala
je, da so ljudje zlobni, pokvarjeni,
sadistični ipd., s čimer sem se lahko
strinjal, vendar na ravni, da so ljudje
pogosto takšni, vendar bi uporabil
besedo raznovrstni. Uspel sem jo
pomiriti, pri čemer sem ji razložil,
da akcija ni bila usmerjena vanjo, da
ima program, in da je bila njena ura
le del programa. Na njeno navedbo,
naj postavim kurca na mizo osebam,
ki so na faksu skrajno seksistične,

navedla je tri, vendar imam težavo s
spominom za imena, sem odvrnil, da
sem enemu od navedenih že, čeprav
se mi je zdel argument nesmiseln,
saj akcija nikoli ni bila usmerjena
proti ljudem, niti ne bi bila, če bi se
posamični ljudje pojavili kot tarče.
Nisem se odzival na njena
opozorila, da znajo slike
zaokrožiti po spletu, saj je bil
to nekako smisel akcije, prav
tako pa sem nisem bal za svoj
imidž, saj se že od prvega
letnika trudim uničiti svoj
imidž, kjer sem pač sposoben,
na način ob katerem lahko
preživim,
z
namenom
krepitve
družboslovne
debate in raziskovanja. Upal
sem, da slike ne bodo preveč
izkrivile dogodenega. Začel
sem prepoznavati skupni
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interes v informiranosti. Ker
sem želel iskrene odzive, in
ker sem bil takrat še skrajno
neizkušen v sestavljanju
tovrstnih
akcij,
sem
prepoznal pomanjkljivost,
da element raziskave morda
lahko škodi tako meni,
akciji
kot
udeleženim,
preprosto zaradi manjka
informiranosti o dogajanju.
Zelo me je zaskrbelo, da
bodo ljudje dildo namesto
kot pozitivno akcijo dojeli kot
vulgarizacijo akademskega
prostora. Posledično bi mi
zelo koristila ob koncu akcije
masovna razširitev načina
interpretiranja dogodenega
ali kar nasploh izbruh
informacij, pridobljenih z
dildo akcijo.

Da bi to popravil, in ker sem
ugibal, da je to v interesu profesorice
glede na to, kar je povedala, sem
predlagal, da bi naslednji teden
med, pred ali po predavanju
kontekstualiziral dogodek v učilnici.
Hkrati sem s tem poskrbel, da
bom lahko načrtoval glavne
izbruhe informacij okoli
akcije ter tako imel v vsakem
trenutku več informacij kot
kdor koli drug, s tem pa
tudi poskrbel, da akcija s
strani nikogar ne bo mogla
biti prekinjena drugače kot
spontano. Glede na to, da
sem izzival družbo, sem se
bal družbenega odziva, saj
sem se v vsakem trenutku
zavedal, da preprosto v
tistem trenutku nimam
možnosti, v kolikor bi družba

pokazala jasen interes, da me
kot retribucijo uniči. Sicer je
bilo to tveganje, ki sem ga bil
pripravljen sprejeti, vendar
si nisem delal utvar, kdo bi
iz tovrstnega spopada odšel
poražen.
V vmesnem času je profesorica
akcijo mimogrede omenila še
eni mimoidoči in navedla, da
mimoidoča morda dobi na mizo
kurca.
Prigoda je zacementirala
interpretacijo akcije, hkrati
pa izvedbo. Pred tem sem
bil v dvomih, če si bom
drznil akcijo izvesti pri vseh
zadanih urah, vendar sem se
s tem čutil dolžnega, saj bi se
tako pritisk akcije iz vsakega
posameznega profesorja razlil
med profesorji, saj študentje

akcije ne bi mogli povezovati
na profesorje, v kolikor ne
bi mogli najti korelacije med
njimi.
Sledila je ura semiotike, pri
kateri sem prav tako v prvi vrsti
pri profesorju S&M postavil na
mizo dildo. Ni reagiral, četudi je
bilo povsem jasno, da ga je opazil,
saj se je vsake toliko sprehodil
mimo njega. Opazil sem, da zbuja
pozornost tudi med študenti. Slednji
so me med uro in po uri vprašali po
dildu oz. sem s parimi pogovarjal
o dildu. Izrazili so podporo akciji.
Po uri sem bil še vedno znerviran
od dogodkov pri prejšnji uri, tako
da sem pristopil k profesorju in mu
želel dildo akcijo pojasniti. Dvakrat
me je odvrnil in pogovor preusmeril
na serijo predavanj, ki sem mu jo
poslal. Opravičil se je, da je ne bo
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uspel pogledati, pač pa se priporoča,
če bom imel kaj krajšega gradiva.
Opravičil se je tudi, ker nima časa
za daljši pogovor.

vse kar se je dogajalo neposredno
okoli akcije do tedaj. Presenetila
ga je obtožba s strani Hudournika.
Ravno med uro je omenjal,
kako je zahodna družba skozi
Pred tem sem želel pojasnilo
preteklost skozi množične poboje
narediti kot standardno
in mučenja skrbela, da bi ženske
prakso, vendar me je odziv
ostajale v podrejenem položaju
zmedel in pojasnilo se mi je
in navedel nekaj primerov, kako
zdelo posiležno, v kolikor
lahko s politično korektnostjo in
ga profesor ne bi zahteval.
izogibanjem družbenim zadregam
Prav tako sem se zavedal, da
škoduješ marginaliziranim in
sem se izneveril temu, da je
depriviligiranim. Izrazil je podporo
poudarek akcije na študentih
ženskam v jasnih okoliščinah,
in ne na profesorjih.
da jim akcija dejansko koristi za
Naslednji del akcije je bil demokratično udeležbo. Posledično
ponovno izveden pri Janezku. Dildo je bila navedba Hudournika v
je bil opažen, vendar proti njemu ni neskladju z njegovim predavanjem.
ukrepal. Študentom našega razreda Opozoril je, naj se trudimo
je postalo jasno, da gre za akcijo. razkrinkati družbeno hinavstvo.
Več jih je izrazilo zanimanje, nato Spodbudne besede, v skladu s
pa še podporo. Profesor me je po katerimi je tekla akcija. Posledično
uri povprašal po akciji. Razložil sem sem ga želel pritegniti k projektu,

vendar je odklonil, vendar navedel,
da me ne bo discipliniral za akcijo
med njegovimi urami. Kasneje sem
izvedel, da je pristopil k Hudourniku
in se z njo pomenil. Navedel je tudi,
da Hudournik ne želi, da bi akcijo
v njenem razredu ponovil. Po uri
smo se s sošolci pogovarjali okoli
akcije. Zanimale so jih podrobnosti
in potek. Izražali so podporo,
vendar me je presenetil predvsem
en dogodek. Izpostavljen je bil
predlog, da pridemo v razred goli,
morda celo prepričamo profesorja,
enkrat pač. Sicer ugibam, da je bil
predlog mišljen v šali, vendar je
dobil presenetljivo iskren odziv v
stilu “jaz sem takoj za” pri obeh
spolih.
Izkazalo se je, da je interes
za drugačno precej višji od
dildo akcije. Situacijo sem

nemudoma začel miriti, saj
si nisem bil na jasnem, kaj
natanko bi tovrstno delovanje
pomenilo. Sila nerad delujem
naivno. Se mi pa osebno zdi
zelo zanimiv predlog, četudi
se ga bojim, saj je preveč
odvisen od kolektiva za moj
okus. Vem, če lahko računam
nase, vendar so drugi ljudje
preprosto bitja z lastnimi
sposobnostmi in interesi.
Nekje v tem času sem šel jesti
v ŠUMI, natančen čas in datum
nista znana. Tam sem bil izzvan, naj
v skladu z akcijo dildo postavim na
mizo medtem ko obedujem. Usedel
sem se za najbolj izpostavljeno in za
prostor centralno mizo, dal dildo
na mizo in pojedel kosilo. Malce mi
je paralo živce, vendar je pomagalo
imeti blagoslov osebja. Nisem vedel
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kakšna bo razlika med akademskim
prostorom in obedovalnico. Med
kosilom se je po naključju pridružil
še Grobar. Pojedla sva do konca
in se odpravila. Ljudje so sicer bili
firbčni, vendar je po dildu povprašal
le eden od skupine iz sosednje mize.
Opazil sem, da povprašuje v imenu
grupe. Povedal sem, za kaj se gre
in dobil njegovo podporo. Kasneje
sem izvedel, da se je nad dildom
pritožila le ena zaposlena zaradi
neprimernosti. Zadnjo uro sem imel
Suženja. Kot vselej sem dal dildo
na mizo, vendar je kar takoj rekel,
da je seznanjen z dogajanjem in da
želi, da dildo umaknem iz mize.
Prav tako je zatrdil, da se je kasneje
pripravljen pogovoriti o razlogih.
Pozval sem ga, da lahko razloge deli
z razredom, saj ves razred ve za kaj se
gre, vendar je vztrajal na privatnem
pojasnilu, katerega še nisem utegnil

dobiti. Tisto uro sem imel dežurstvo
v bloku, tako da sem moral prej
oditi od pouka. V četrtek se je akcija
začela pri Hihitaču. Bilo je skrajno
komično, saj je prišel v razred,
po nekaj časa opazil dildo, se mu
nasmejal, pokazal nanj in vprašujoče
pogledal za kaj se gre, vendar je bil
razred povsem resen, ker se je že
navadil na to, da je dildo v razredu.
Ni mi znano, ali je poteklo kaj
neverbalne komunikacije, vendar se
je profesor v par sekundah odločil,
da je on iz konteksta, ker se mu zdi
dildo nenormalen v razredu, tako da
je mirno nadaljeval s predavanji.
Hec je bil predvsem v tem,
da je razred narekoval kaj
je normalno, pogoj za kar
je bil, da se dildo povsem
normalizira
v
okolje.
Ideal
akcije.
Popolno

detravmatiziranje.
Seveda
samo v lokalnem okolju, pa
vendar. To ni edina možna
interpretacija, vendar mi je
všečna in ima več argumentov
od alternativnih. V petek je
bilo skrajno zoprno. Zbral
sem dovolj odzivov, da
sem razumel kako reagirajo
profesorji na prisotnost
dilda dokler je nenapovedan,
tako da sem želel preiti na
vprašanje kako ga utrditi,
sedaj ko je enkrat prisoten.
Vendar pa bi z naznanitvijo
namenov ogrozil akcijo
nasploh, v kolikor bi prišlo
do zavrnitve kot pri Sužnju,
kar je izneverjenje akciji, pri
čemer izbira med “biti” in
“biti bolje” zmaga “biti”.
Prav tako je bilo težje ne
napovedati se, in ko izbiram

med tem, kaj je lažje in kaj
težje, vendar obvladljivo,
ponavadi izberem težje.
Težje je bilo, ker veliko
energije vlagam v dobre
odnose s profesorji ne glede
na predmet, dokler se zdijo
zagnani ali sposobni, morda
kako drugače zanimivi, tako
da je nastop proti tej strategiji
izpadel kot težja izbira.
Tovrstna skupina deluje kot
baza raziskovalne dejavnosti
in ne mislim si delati gnile
baze. Ker je bila Stena
predvidena za bolj odprto
držo, kakor je bil Suženj.
Na uro pridem 10 minut po
začetku, za kar sem grajan. Na
mizo postavim dildo. Sedel sem
v predzadnji klopi, tako da me
profesorica ni opazila, medtem ko
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študenti niso reagirali, le nasmehnili
so se. Med odmorom sem pustil
dildo na mizi, medtem ko sem si šel
po senvič. Ob vrnitvi sem začel jesti,
kar me iz hodnika opazi Janezek.
Pride do mene in me povpraša, če je
profesorica opazila dildo. Odvrnem
da ne. Potem je poskrbel, da ga je
opazila. Po njegovih besedah jo je
prvo dražil, vendar je zahtevala, da
ji pove za kaj se gre. Ni izdatneje
reagirala. Po Janezkovem odhodu je
pristopila in rekla “Provokacij se ne
bomo šli. Nismo v srednji šoli.”.
Komentar me je užalil, saj se
je postavila v vlogo sodnika
in s tem v vlogo nečesa, kar
razumem v kontekstu srednje
šole, medtem ko je moja
akcija s svojo dejavnostjo
postavljala
kontrast
srednješolskim
praksam.

Akademija naj bi bila prostor
odprtosti in dialoga, ne
prepovedi in hierarhije.
Zavedal sem se, da s tem,
ko prevprašuje zastavitev
prostora, dildo prevpraša tudi
vlogo profesorja, ki zastavitev
podpira, s čimer izzove
profesorja, naj se odpove
nezaželenim, nepotrebnim
in/ali
neutemeljenim
oblastnim
praksam
v
območju, kjer je poudarek
na dialogu in ne na prisili,
torej na sporazumevanju, ne
na ponavljanju oz. razvijanju,
ne reprodukciji. Posledično
je prevpraševanje vsebine
akademskega
prostora
bistveno za akademski
diskurz, ki je z izločanjem
vsebin iz javnega prostora
onemogočen, občasno pa

celo prepovedan.
Kasneje sem bil obveščen,
da je Smreka kar po uri podala
prijavo zoper dilda. V ponedeljek
sem dildo pozabil doma, imel sem
le S&M. Ker sem to opazil šele v
šoli, vendar se mi je mudilo, sem
namero vnosa v prostor opustil. S
tem je bila akcija uradno zaključena.
V petek ali ponedeljek sem opazil
slike Deformante na šoli in bil
presenečen, saj je bila gesta sila
sorodna moji, le da je bila na platnu
namesto v prostoru. Naslednji
dan me ob prihodu v šolo Janezek
obvesti, da me želi prodekanija
videti med 10.00 in 11.00 uro,
medtem ko bodo oni šli v državni
svet. Dogovorili smo se, da se jim
kasneje pridružim. V dekanat sem
prišel okoli 10.05, sprejet sem bil
okoli 10.50. V tem času sem tudi

ugotavljal, da je deformanta bolj
akcija kot umetnost, saj je težko
govoriti o slikah kot o umetnosti.
Pri prodekanji so bile na mizi
mozartove kroglice, ki se jih nisem
želel pritakniti.
Sošolce v gimnaziji sem
opazoval
v
podobnih
pogovorih ter sem se v skladu
s tem izogibal vej pogovora,
za katere sem vedel da bodo
utišane v kolikor jih načnem.
Pri pogovoru me je predvsem
presenetilo, da se prodekanija ni
oprla na disciplinsko komisijo.
Navedla je, da so se trije profesorji
k njej obrnili po nasvet, kako naj
pristopijo k dildu. Bil sem obtožen,
da motim pedagoški proces. Dildo
naj bi medel profesorje, s tem jim
nižal koncentracijo, medtem ko naj
bi študente motil s tem, ker dildo
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med poukom slikajo, namesto da
bi se posvečali pouku. Med drugim
me je povprašala, ali sem del kakšne
raziskovalne skupine. Ni bilo
smiselno omenjati, da gre načeloma
za samoplačniško raziskavo, ki
ne bo nikjer objavljena. Prav tako
me je okarala, naj s privatnimi
projekti ne prihajam v javni prostor.
Odzval sem se, da namen privatnih
projektov, ki bi želeli imeti vpliv na
družbo, nikoli ni ostati v privatnem
prostoru, pač pa da že v štartu ciljajo
na javni prostor kot edini smiselni
prostor manifestacije. Opozoril sem
jo, da ni navedla kateri njeni kolegi
so podali prijavo, na kar ni želela
odgovoriti.
Zdelo se mi je čudno, da
se z mojo identiteto kot
identiteto študenta prosto
upravlja, medtem ko trije

profesorji v relaciji name ne
upajo izdati svoje identitete.
Zdi se mi skrajno hinavsko,
kot nekomu v šibkejšem
položaju, prav tako pa mi je
onemogočilo, da bi z jasnimi
informacijami pristopil do
njih. Kasneje sem opazil,
da je bila prodekanija med
obiskom pod stresom, zaradi
neposrednih dogodkov po
srečanju, iz česar sem sklepal,
da se me je bala.

ure izvedel kontekstualizacijo.
Zanimivo je bilo, da so se študentje
že oblačili, da gredo ven, vendar
ko sem pred njih stopil z dildom
in začel razlagati kaj se je teden
dogajalo, so me tistih 5-10 min
vsi mirno poslušali. Dali so par
vprašanj okoli tega kakšna je
siceršnja zakonska podlaga. Par jih
je podalo predlog, da bi to med
seboj skupinsko ponovili neodvisno
od mene. Hodeč mimo mene je bilo
slišati pohvale in strinjanje. Nihče
Odpravil sem se v državni mi ves teden ni izrazil nestrinjanje,
svet. Tam se je začela debata, ki razen ene zaposlene v ŠUMI-ju kot
se je nadaljevala naslednjega dne. stvar primernosti, kar pa je tudi bila
Janezek je mojo akcijo v razredu vsebina, ki jo je Dildo akcija želela
jasno podprl. Prav tako je navedel, prevprašati.
da je prodekanka pristopila do njega
Naj navedem še anekdoto,
in zahtevala, da poda prijavo name,
ki težko sodi v dogodkovni
kar je zavrnil. Za čas torka sem kot
del besedila. Omenjeno je
obljubljeno pri Hudourniku konec
bilo, da je bil sklican posvet,

na katerem se je debatiralo
vprašanje Dildo akcije.
Namen je bil oblikovati in
unificirati stališče do akcije.
Na tem srečanju je bilo
navedeno, da je bil na mizo
pri urah postavljen velik
penis. Nekdo od udeleženih
je pripomnil, da se mu ni zdel
velik. Debata se je nato iz
vprašanja, ali je bilo dejanje
sporno, prevesila na to, ali je
penis velik ali ne. Moj osebni
komentar bi bil, da to ni debata
za zaprti krog fakultativnega
osebja, pač pa je to debata
akademskega prostora, saj
nestrinjanje okoli velikosti
penisa
jasno
nakazuje
nepoznavanje tematike, ki
bi se lahko razrešila bodisi
skozi preučitev različnih
mer, torej analizo, ali skozi

Špegel: Das Ü Magazin - Februar 2007

27

Iskanje Resnice
splošen diskurz o pomenu
velikosti penisa. Debata tako
nakazuje na podhranjenost
akademskega
okolja
z
vprašanji spolne tematike,
kar ni presenetljivo, saj je to
natanko tisti tabu, na katerega
je akcija ciljala. Osebno me
tako veseli, da so odprli to
vprašanje, vendar me sila
preseneča nezrel pristop, saj
bi za to vprašanje lahko mirno
angažirali študente ali celo
odprli raziskovalni inštitut za
spolnost in s tem nadgradili
akademski prostor, hkrati pa
odprli raziskovalno področje
za mlade, kar bi verjetno
pomagalo pri zaposlenosti in
pridobivanju izkušenj. Tema
je namreč povsem v okviru
družboslovne
fakultete,
kvalitetne raziskave bi pa ji

verjetno pomagale dobiti na
akreditaciji. Kasneje sem se
tudi pozanimal pri Sužnju,
če je bil slučajno eden od teh,
ki je podal prijavo, vendar je
zatrdil, da ne.•

Prigode hrabre Eve
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Zagonetnost
proženstvenosti

Ženska Glavo

Gabriela Janež

Za vsako bolezen rožca raste, pravi star slovenski pregovor.
Kaj pa za vsako situacijo feministična reakcija? Na
različne situacije je potrebno različno odreagirati, pogosto
na več načinov hkrati, sicer se lahko hitro znajdemo pred
vprašanjem: “Kaj pa je sploh narobe“?

V

zadnjem času sem veliko
opazovala in preizkušala
feminizem. Veliko se še imam za
naučiti, vendar sem prispela do
zanimivega opažanja. Slednje ni za
ali proti feminizmu, je pa refleksija
na njegovo pojavnost in razvoj, tako
nasploh kot znotraj posameznika.

poskušamo uspešno nasloviti.
Želela bi torej nasloviti posebno
skupino napak. Želela bi nakazati,
kako jo razrešiti.

Razlogov za ta članek z moje
strani je veliko, vendar je najbolj
trenutno pereča travma iskanja
feminističnih filmov. Iskala sem
Menim namreč, da v feministične animeje, vendar sem
feminizmu pogosto prihaja do namesto tega pogosto naletela na
napak. Napak je veliko, saj je izziv seksualne animeje. S tem želim
feminizma gromozanski. Ne želim izraziti, da so se resda naslonili
obsojati teh napak, saj se mi zdijo ob idejo feminizma, vendar so
dokaj samoumevne, dokler se ne dejansko izpostavljali vprašanje
sprijaznimo z njimi in dokler jih spola, ne ženstvenosti. Po navadi

vendar tudi niso bili jasno
seksistični. Primer seksističnega
animeja je No Game No Life. Primer
neseksističnega animeja je Your Lie
in April. V enem primeru ni težko
pokazati, zakaj natanko je težava, da
je seksističen. Narejen je za moško
publiko, kar je razvidno iz njegove
postavitve in opolnomočenja
glavnih moških likov in ponovljivega
popredmetenja,
polastninjenja,
poneumljanja, infantilizacije in
subjektivacije ženskih likov. Vendar
je po svoje, četudi povsem drugače,
seksističen tudi Your Lie in the April,
skozi naturalizacijo in idealizacijo
nekaterih vlog, ki jih feminizem
kritizira. Takšen anime torej lahko
prav tako obtožimo seksizma,
vendar drastično drugače. Jasno je,
To sem najbolje čutila ob da se je trudil uravnati karakterje,
filmih, ki niso bili feministični, prav tako se je trudil preseči njihove
vloge. Ženska je vir in kreator
se je to zgodilo skozi igro vlog, kjer
se ženska preobleče v moškega ali
moški v žensko. Razlogi variirajo,
od vprašanja sprejetosti v spolno
ekskluzivne skupine, do spolne
rekategorizacije, lahko pa kar zaradi
spolne indiference. Ampak, kot
omenjeno, težko dobiš občutek, da
gre za feministične teme. Feminizem
je vendar nekaj drugega kot razlika
med spolno statično in spolno
dinamično družbo. Feminizma
ne gre mešati z njegovimi sredstvi
deregulacije in kasneje reregulacije
obstoječih spolnih normativov.
Feminizem mora v prvi vrsti
ostati cilj, ne sredstvo, sicer znajo
vpleteni pozabiti, zakaj so se
sploh začeli zanimati za sredstva
denaturaliziranja.
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inspiracije, umetnosti in življenjske
energije. Kot takšna je predstavljena
kot ideal in vzor moškemu liku.
Seksističen torej ni v svojem
nedostojanstvenem, ponižujočem
ali zanemarjajočem prikazovanju
ženskih likov, pač pa idealiziranem
prikazu vlog, ki so še vedno ne
dovolj feministične. Če nekoliko
radikaliziram, je razlika med
spregledano prostitutko in opaženo
prostitutko. Vsekakor je mnogo
bolje, da je opažena, vendar ni zato
nič manj prostitutka. Your Lie in
April torej naredi mnogo več kot to
samo “opazi”, vendar mnogo manj,
kot bi bilo potrebno za feminističen
film, pri čemer ustvari povsem
nevmesen občutek “dovolj”. Da je
to tisto, za kar naj bi si prizadevali in
ne nekaj več. Več od spregledanosti,
a drastično manj od razrešitve.
Vloge niso problematizirane,

ki postavijo vprašanje “Kaj pa je
s tem narobe?”. V tistem trenutku
se naša nevednost lahko spremeni
v nadutost ali pa kar občutek
nesposobnosti, saj problem postane
prevelik, da bi ga še vedno lahko
uspešno razrešili, ne da bi opustili
O tem govorim, ko govorim svojo “majhno” poenostavitev
o težavi proženstvenosti. No Game sveta. Namesto, da bi si že na
No Life in Your Lie in April sta začetku priznali, da imamo opravka
morda oba nefeministična in po z izredno kompleksnim in obširnim
svoje seksistična, vendar si zaslužita problemom, nas problem sedaj
povsem drugačne obravnave, da bi zadane z vso svojo mogočnostjo v
lahko razumeli, kaj natanko je narobe najmanj primernem trenutku. Moje
z njima. V kolikor tega ne storimo, besedilo želi torej nakazati, kako se
lahko pridemo skozi feminizem problemu poenostavljanja izogniti,
do usodne napake skozi sklep “vsi vendar priznavam, da slednje tudi
animeji so isti”, kar je le korak od meno rado povzroča težave, saj je
“vsi filmi so isti” ali kar “vsi moški izredno privlačno.
Izvedla bom kategorizacijo.
so isti”, kar se lahko zelo hitro razširi
v “vsi spoli so isti”, kakor hitro Lahko izvedete svojo, vendar
ugotovimo, da obstajajo ženske, je pošteno, če svoje besede
pač pa idealizirane. Če ponovno
radikaliziram
s
primerjavo;
seksizem se je odpravil skozi
idealizacijo prostitucije, namesto
skozi reorganizacijo družbe. To
seveda ni nič posebnega. Filmi, ki
zapopadejo to temo, so redki.

podkrepim s primerom razvrščanja.
Kategorizacija je en način, kako za
hip odvrniti poenostavljanje. Nekaj
takega, kot če bi vse vrste bolezni,
infekcij, poškodb, okvar in malignih
tvorb zdravili z isto škatlico tablet
proti gripi ali pa bi ljudi “za vsak
primer” brez razlike poslali kar
na kemoterapijo. Nato bi začeli
razvrščati bolezni in jim pripisovati
različna zdravila. Vendar bi storili
usodno napako, če ne bi predvideli,
da smo morebiti kakšno izpustili,
pomanjkljivo kategorizirali, ali da
bodo sčasoma preprosto nastale
nove bolezni, ki bodo zahtevale
nove kategorije.
Naturalizacija zatiranih
Dodeljevanje vlog. Ne obstajajo
samoumevne ali naravne vloge, pač
pa so slednje vselej naturalizirane.
Ko enkrat obstajajo, obstajajo.
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Slika 4: No Game No Life Eden glavnih ženskih karakterjev
se prisilno zaljubi v glavni moški
lik in ves dan igra psa.
Feminizem se mora osredotočiti
na družbeno organizacijo in
prepoznati vloge, ki ženske
trajno ohranjajo v podrejenem in
depriviligiranem, po navadi pa kar
izkoriščenem, položaju. Govorimo
o položajih, ki so bolj ranljivi od
ostalih. Položaji, v katerih se stalno
pojavlja manj priložnosti in več

edine, ki so izkoriščene,
vendar je potrebno
prepoznati, da je
večini trajno
dodeljena
vsaj ena od
depriviligiranih
vlog, kar je
povezano z njihovo
krivic.
ženstvenostjo.
Konec dneva
Slika 5: Your Lie in April Tudi v kolikor do
nas zanima, V zgodbi v kateri otroke vzgajajo izkoriščanja
ne
kdo je uspel
le ženske, so ocenjevane po tem,
prihaja ali pa je
kaj doseči.
kako dobre matere so.
ženska celo v na
Ugotov i mo
videz privilegiranem
lahko, da morajo ženske vložiti v položaju, je potrebno prepoznati, da
iste dosežke več truda ali pa so jim je ranljivost večja. Ne le, da jo to sili
isti dosežki stalno odmaknjeni. v obnavljanje ranljivih vlog, pač pa
Prav tako lahko ugotovimo, da so se tudi poveča možnost ostalih vlog,
vselej znova bolj izkoriščene. Ne da so “dobre”, ker ne izkoristijo
govorimo o specifičnih ženskah, svoje prednosti, torej ne izkoriščajo
pač pa o vlogah. O vlogah, ki so ali ker imajo več možnosti, da z
mišljene za ženske. Ženske niso minimalnim tveganjem pomagajo

ranljivi vlogi. To je nesprejemljivo.
Feminizem se mora potruditi,
locirati in odpraviti ter zamenjati
vloge, ki so tako razporejene v
relaciji do ženskosti, kot del svoje
misije. Zelo pomembno je, da se pri
tem ne bori proti samemu zatiranju,
pač pa le vlogam, ki so prepoznane.
V kolikor se temi pomešata, potem
se zna zgoditi, da lahko privilegirani
nakažejo, da se zatiranje vselej ne
dogaja, torej ni težav. Težave so,
vendar jih je potrebno iskati na
pravem mestu. Zatiranje in vloge sta
preprosto ločeni temi, kljub njuni
pojavni vzajemnosti.
Naturalizacija zatiranja
Določanje
odnosov.
Ne obstajajo samoumevni ali
naravni odnosi, pač pa so vselej
naturalizirani. Obstajajo logični
odnosi, torej odnosi, ki se skladajo
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s predpostavkami. Predstavljajte si
razliko med “seveda jo je udaril,
saj ga je razjezila” in “seveda se
je porezal, saj ga je razjezila”. V
vsakem primeru gre za logično
zaporedje, vendar so predpostavke
o samoumevnem drugačne. V
enem primeru se moški odzove kot
agresor nad vir stresa, v drugem pa
stres usmeri vase. Je samoumevno
kriv on ali nekdo drug? Ko torej
govorimo o odnosih, govorimo o
družbenih predstavah o tem, kako
naj bi ljudje delovali, tako glede tega,
kako naj se vedejo primerno, kot
katera odstopanja si lahko privoščijo
pod katerimi pogoji. Te predstave so
namenjene usmerjanju človekovega
vedenja in so stvari, o katerih smo
podučeni, kadar ne delujemo v
skladu s pričakovanji, sicer pa smo
deležni neodobravanja in agresije
soudeleženih. To se ureja skozi

kurikulume, zakone, normative,
rituale, arhetipe in ostale predstave,
ki usmerjajo naše delovanje.
Feminizem mora torej prepoznati
vzorce delovanja, ki ženske vselej
znova potiskajo v depriviligirane
položaje, jih izkoriščajo ali kako
drugače zatirajo. Paziti mora, da
tovrstnega delovanja ne pomeša
s specifičnimi primeri. Specifični
primeri sicer služijo za prepoznavo
vzorcev in trendov, vendar so
specifični. Razlikovati moramo med
tem, ali želimo preprečiti določen
način delovanja med ljudmi in ali
želimo nasloviti točno določen
pojav zatiranja. V kolikor nismo
sposobni ločiti med tema dvema,
se zlahka zgodi, da ne moremo
razložiti vpletenosti nekoga, ki
sicer resda ni ničesar konkretnega
“storil”, vendar je pristal oz. ni
nasprotoval ureditvi, ki zatiranje

razume kot smiselno, logično ali
kako drugače samoumevno. Je on
s svojim strinjanjem del te ureditve,
tako da ne z dejanji, pač pa s
pristankom prispeva k njej ali je tudi
sam zatrt? Samoumevnost dejanja in
dejanje samo, je torej potrebno ločiti
med seboj.

ločene od družbe, s čimer lahko
nakaže tako zakaj natanko in pod
katerimi pogoji so nekatere prakse
neprimerne, kot katere so primerne.
S tem je sposoben narediti situacijsko
evaluacijo, ki intervenira in popravi
neželeno. Vendar je več od tega.
V kolikor naturalizacija zatiranja
vzpostavi
prakse
primernega
Nasilje nad zatiranimi
zatiralskega vedenja, predstavlja
Ekscese je potrebno nasloviti obravnava nasilja odpravljanje
kakor se dogodijo. Potrebno posledic. Ne naslovi torej problema
je prepoznati nezaželene in direktno na način preprečitve,
neprimerne oblike delovanja, kakor vendar se ne sprijazni z dejanjem
tudi primerne. Pri tem se ne sme in neposredno preide v reševanje
pozabiti določiti, katere oblike so posledic. Kljub temu je tovrstna
bile razumljene kot irelevantne oz. pozicija boljša od ničesar. Nakaže, da
katere je smiselno pojmovati kot obstaja sposobnost in pripravljenost
take. Feminizem mora biti torej njihovega reševanja. Storilec torej ne
efektiven. Ne sme se zadovoljiti obremeni le zatiranega, pač pa tudi
s prepoznavo in nasprotovanjem oskrbovalca. Njegova škoda družbi
vzorcem in vlogam, pač pa mora se drastično poveča, kakor bolj je
naslavljati tudi konkretne primere, družba voljna odpraviti posledice
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njegovega dejanja. Najbolj efektivno
je seveda posledice preprečiti skozi
neposredno intervencijo, kar storilcu
onemogoči izražanje identitete, s
tem pa neposredno povzroča njen
razkroj. Kot omenjeno naslovitve
nasilja ni smiselno mešati z večino
drugih pristopov, sicer se nam lahko
hitro zgodi, da se začnemo ukvarjati
z družbo in spregledamo, da je
storilec tako pojaven kot vselej in del
te družbe. Ni torej narobe nasloviti
družbe, narobe je opravičiti storilca
z okoljem, v katerem se nahaja. V
kolikor storilca infantiliziramo,
ga ne le razbremenimo njegove
odgovornosti, pač pa tudi njegove
sposobnosti, da bi ravnal drugače
za vse nadaljnje primere. To je
nevarno za vse potencialne žrtve,
kar bo vsako žrtev odvrnilo od
tega, da bi iskala našo pomoč, saj
ste pravkar razrešili storilca njegove

odgovornosti do žrtve. Pri tem ne
mislim samo moških, tudi ženska si
recimo ne sme privoščiti nasilja nad
žensko, v kolikor je do nasilja prišlo,
ker je žrtev ženska, in s tem kot
zatirana ena od lažjih žrtev od koga
drugega. Noben družbeni sistem,
niti feminizem, si ne sme privoščiti
opravičevanja storilca z družbenimi
okoliščinami, saj opravičevanje
pove, da na ravni delovanja pristaja
v okoliščine.

se bodo pojavili ljudje, ki bodo
želeli “ohraniti eksponat”, namesto
da bi ga le “popisali”. S tem bodo
obdržali nekaj, kar bi se prej ko
slej razgradilo v zgodovini. Sedaj
bo zasidrano trdno v sedanjost.
To predstavlja težavo, saj se bomo
potemtakem vselej znova vračali k
temu konfliktu in ga vselej znova
obujali ter vselej znova reševali,
vendar ga bomo hkrati ohranjali
tako, da ne bomo romantizirali
tudi rešitev zanj. Tako bo konflikt
Romantiziranje konflikta
ostal, rešitve pa bodo vedno
Idealizacija trenja onemogoči znova izbrisane in umaknjene,
razreševanje. Predstavljajte si razliko da bi mu olajšale ohranitev. Ne
med dvema muzejema. Oba sta moreš ohranjati “svetle točke”,
odprta za javnost, z natanko enakimi če je ves svet “svetla točka”. S
muzejskimi eksponati, le da je eden tem, ko je konflikt romantiziran
namenjen popisu preteklosti, drugi kot prednostni, se preprosto
pa opevanju preteklosti. Ni težko uničijo vse ostale pojavnosti, ki
ugotoviti, da v kolikor sedanjost ga razrešujejo. Feminizem mora
pretvorimo v zgodovinski konflikt, prepoznati nevarnosti tovrstnega

oblikovanja zgodovinskega pogleda
ter omogočiti rešitvam, da se prav
tako kot konflikt ohranijo in s tem
razrešijo konflikt skozi prihod novih
pojavnosti, ki se lahko pojavijo šele
z umikom že obstoječega. Če človek
vse življenje živi isti konflikt, se
verjetno nikoli ne bo uspel razviti
čez konflikt, ki zaseda del njega.
Idealizacija je nevarno početje.
Vendar pa ne gre za kakršnokoli
obliko nasilja ali zatiranja nasploh,
le občudovanje zatiranja ali poskusa
upiranja nasilju, s tem pa podporo,
ne zatiranju kot takemu, pač pa
idealu zatiranja.
Opolnomočenje zatiranih
Del feminizma se seveda
ukvarja s tem, kako razreševati
dano situacijo in proti čemu naj bi
se razvijali dalje. Ta del je vsaj tako
nevaren kot kateri od prejšnjih, v

Špegel: Das Ü Magazin - Februar 2007

34

Ženska Glavo
kolikor ga narobe naslovimo in v
zadnjem času je izrazito narobe
naslovljen. Skozi pojmovanje četrtega
vala se feminizem spreminja iz cilja
v sredstvo, kar udeležene sooči s
tem, da v kolikor uspejo pridobiti
možnost spremembe, naenkrat ne
vedo, kaj si želijo. Vsak ima svojo
idejo, vendar ne strinjanja o tistem,
k čemur stremijo vsi. Drugi način,
kako gredo lahko stvari narobe, je
neprimerna pojavnost feminizma
do vpletenih. V kolikor ljudje
izgubijo interes ali zaupanje vanj, ta
postane neefektiven, kar tudi je. Kaj
je tisto, za kar naj bi si feminizem
prizadeval? Enaka plača? Dostop do
kontracepcije? Zmanjšanje nasilja
nad ženskami? Kaj povezuje vse
omenjene želje? Kaj je tisto, čemur
so vse namenjene? Danes ne bom
podala odgovora. Opozorila bi,
da mora feminizem prepoznati,

da ima opravka z ljudmi, ne
pojmi. Ima opravka z ženskami,
tudi moškimi, vendar ima hkrati
opravka s telesi, ljudmi, materami,
onemoglimi, zaposlenimi, meščani
in nasploh ljudmi, ki so več kot le
enodimenzionalni pojem. Ne more
se opirati le na njihovo stalno željo po
prenehanju zatiranja, sicer ne bodo
imeli nobenega razloga podpreti
nov sistem, kakor hitro se znebijo
starega. Ni dovolj, da se strinjamo,
česa ne maramo. Pomembno se
je strinjati, da imamo prihodnost
tudi po koncu tega sistema. Sicer
se lahko zgodi najslabši scenarij.
Uspe prevrat, vendar si ne uspemo
priznati, da nismo zgradili tega, kar
smo si želeli, kakor smo si želeli.
To lahko uniči sleherno zaupanje
v sistem, ki je obljubljal upanje, s
tem pa vdanost v usodo. Zakaj bi
poskusil, če ne morem uspeti. Naj

imam vsaj toliko dostojanstva, da
uspešno trpim v svojem zatiranju.
Prepoznajmo pomen ločenosti
pristopov skozi multiplost situacije
in uspešneje rešujmo probleme, kot
obstajajo in nastajajo.•

Špegel: Das Ü Magazin - Februar 2007

35

Pogrešani
Iščejo se izgubljeni pisuni za Das Ü Magazin.
Prepoznate jih lahko po ostrini jezika,
vedoželnosti, pripravljenosti na delo, sposobnosti
opazovanja in storilnosti.
Iščemo tudi grafične oblikovalce.
Če najdete pisuna, ga prijavite v najbližjem
Špegel zavetišču za pogrešane pisune, kakor
hitro bo zgrajeno, do takrat pa
na mail
aljaz.bozicko@aol.com
ali številko
051-316-663
Špegel je anarhiztična skupina, tako da
če imate težave z anarhizo, se vdajte v usodo.
Pa tudi plače ni. Če želite služiti, se zaposlite
v vodstvo ŠOU ali pa donirajte, tako da
socializiramo delovno silo, you included.
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Pri izdelavi so sodelovali

predsednik društva:
Sebastjan Pepelnak
višji predstavnik:
Aljaž Božičko
predstavnik:
Anja Karovič
nosilec rubrike:
Aljaž Božičko
Anja Karovič
Barbara Meglen
Dušan Klinar
Marija Glavaš
član rubrike:
Gabriela Janež

Zasluge

urednik revije:
Aljaž Božičko
Gabriela Janež
Jasna Janež
Grafični oblikovalec:
Aljaž Božičko
Gabriela Janež
Jasna Janež
Nastja Ambrožič
Strip sodelujoči:
Gabriela Janež
Nastja Ambrožič
lektor:
Urška Butara

programer:
Klemen Fajs
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