
Kaj če samo 
sanjamo da smo? 

Ali pa če sploh ne obstajamo. 
Morda si te le 

domišljam.

Mm, stari ...
samo del slike si.

Lahko pojasniš?

Nima smisla 
ubadati se s tem.

SEPTEMBER 2017

http://spegel.si


Kazalo

Bralni kotiček
Imperij 4

EgoTrip
Umetnost vojne 7

Peripetija #3 15

Iskanje Resnice
Pospešitev 19

Virtualni svet 33

Pri izdelavi so sodelovali 44

http://spegel.si


Bralni kotiček

http://spegel.si


Bralni kotiček

Špegel: Das Ü Magazin - September 2017

Imperij
Dušan Klinar

Michael Hardt in Antonio Negri v svoji knjigi Imperij opisujeta 
nov svetovni red, če temu lahko tako rečemo, na prehodu iz 
nacionalne države in imperializma na svetovni Imperij, ki obsega 
vse.

“Konec ideologije” in ”konec 
zgodovine” so nekateri poimenovali 

obdobje po razpadu Sovjetske zveze. Obenem 
naj bi pomenilo tudi zmago enega izmed 
polov, torej Združenih Držav Amerike. Gre 
za univerzalen red brez meja. 

Imperij nima zunanjih meja in kot tak 
tudi ne omogoča več absolutne ločitve med 
državljani in ne-državljani. Vsi smo državljani 
sveta. V tem smislu je meja bolj nekaj kar 
ločuje stopnje državljanstva, stopnje dostopa, 
ki določajo kakšne privilegije posedujejo 
določeni geografski deli svetovnega Imperija 

oz. posamezne populacije. ZDA je bodisi 
center novega reda bodisi najbolj privilegiran 
del tega reda z največjim dostopom. Če 
vzamemo prvo možnost, potem pomeni 
oddaljevanje od tega centra postopen odvzem 
privilegijev, dokler ne pridemo na najbolj 
obrobne dele periferije. 

Sistem je po knjigi sestavljen iz 
monarhije, oligarhije in demokracije. Prva je 
sestavljena iz G8 (danes bi morda lahko rekli 
G20) in mednarodnih organizacij. Druga 
so korporacije in druge države. Tretja so 
nevladne organizacije in združeni narodi. 

Vsaka raven je slabša od prejšnje, vsaj glede 
moči in vpliva. 

Sovražnik v tem novem svetu ne 
pomeni več nekega ideološkega nasprotnika 
ali rivalske države, temveč gre tu za motilca 
globalnega reda, terorista. Vojna ne obstaja 
več, spremeni se v intervencijo oz. policijsko 
akcijo, sovražnik pa je, kot pravita avtorja, 
obenem banaliziran (preprost kriminalec) in 
absolutni Sovražnik (z veliko začetnico). 

Ne vem sicer če je to nekaj kar je 
zapisano v tej knjigi, ampak celotna zadeva 
me močno spominja na kakšen James Bond 
film ali kaj podobnega. Imamo nek stabilen, 
funkcionalen sistem, potem pa pride zraven 
strahotno zloben kriminalec. Zlobnež se 
skriva v vulkanu (z obliko lobanje) in se 
hudobno reži ter nameri svoje medcelinske 
rakete na pomembno lokacijo, zato da bi 
sprožil paniko in uničil svet.
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Svet pa nima več alternative oz. ima 
celo multitudo alternativ, med katerimi so 
zelo drobne razlike od ene notranje meje do 
druge, ker imperij homogenizira. Upor proti 
njemu s postavitvijo neke zunanje, drugačne 
alternative pri tovrstni postavitvi ni mogoč. 
Takšen poskus se konča bodisi s policijsko 
akcijo bodisi s prisilno podreditvijo širši 
celoti. Imperij ima posledično v primerjavi s 
preostalimi skorajda absolutno moč. 

To me spominja tako na trditve o koncu 
zgodovine kot tudi na dokumentarec All 
Watched Over by Machines of Loving Grace (Adam 
Curtis). Najde se bolj ali manj direktno 
izražena predpostavka o tem, da smo končni 
stadij razvoja že dosegli, zdaj pa sledijo 
samo še občasni popravki in optimizacija 
obstoječega. Sistem je nespremenljiv ali pa 
poteka počasna evolucija, ki ne dovoljuje 
političnega vmešavanja, zaradi česar je 
morebitne motnje potrebno odstraniti, na silo 

če ne gre drugače.

Obravnavana knjiga: 
Hardt, Michael in Antonio Negri. 

2003. Empire. Camridge, London: Harvard 
UniversityPress.
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Ne morem narediti refleksije na Umetnost 
vojne, saj omenjenega dela nisem nikoli 

prebral vendar lahko naredim refleksijo na to, 
kako ljudje delujejo v skladu z zavedanjem, da 
tovrstno delo obstaja in da so ga nekateri v 
okolici dejansko prebrali.

Najprej naj torej pohvalim mojstrovino, 
ki je bila pred menoj pogosto citirana in 
veliko njenih modrosti presega miselnost 
današnjega časa in človeka, četudi je nastala 
daleč v preteklosti.

Nato naj opozorim, da je bila napisana 5 
stoletij pr. n. št. in da se je vmes svet spremenil. 

Ne le geografsko, pač pa da imamo pred seboj 
svet, ki ga omenjeno delo ni več sposobno 
zaobjeti, če ga kadarkoli je bilo.

Nadaljujem naj s komentarjem, da se 
njegovih naukov pogosto poslužujejo ljudje, 
ki jih ne uporabljajo kontekstualizirano ali 
utemeljeno, pač pa snobovsko povzamejo 
tendence zasledene v delu in naukih, ter 
jih uporabljajo za družbeno manipulacijo 
šibkejših od sebe. Njihovo sporočilo je 
enostaven “Stay down” ali še bolje “Stay 
put”. Ni na tvojem mestu, da se oglašaš. 
Prepoznaj svojo majhnost. Sprijazni se s 

svojo majhnostjo. Njihove besede so besede 
miru. Ne bojuj se. Zmagovalci naj ostanejo 
zmagovalci. Kakor hitro tovrstnim naukom 
prisluhneš, si že poražen, četudi se nisi nikoli 
bojeval, saj ne nekdo drug že zmagal.

Četudi se lahko strinjam, da je tudi v 
teh besedah modrost, ni nikakor modro tem 
besedam enostavno slediti. Skorajda tako 

V preteklosti mnogo ljudi ni znalo brati ali razumelo latinsko, 
pa so kljub temu živeli z Biblijo. Vse kar so potrebovali, je bil 
pridigar, ki jim je razložil, kaj morajo vedeti o Bibliji. Sedaj 
večina zna brati, knjige pa so prevedene v narodni jezik. Smo se 
kaj novega naučili tudi o poznavalcih besedil?

Aljaž Božičko
Umetnost vojne
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Slika 2: Meta komentar na potrošnjo 
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delujejo, kot ukaz “pripravi, čakaj, streljaj”, 
kateremu izpustiš “streljaj”. Tako rekoč 
najpomembnejši del. Namen umetnosti vojne 
ni biti idealen poraženec, pač pa zmagati. 
Imeti možnost zmage. Si ustvariti priložnost 
zmage, četudi skozi množico porazov. 
Zmaga, zmaga, zmaga. Kadar torej slišiš, da 
nekdo uporablja Umetnost vojne, da te zakoliči 
v poraz, seveda on uporablja nauke, vendar 
nikakor ne misliti, da jih posreduje.

To je tudi druga težava. Kako razumeti 
vojno. Tovrsten človek je v skladu z delom 
ujet v svoj majhen svet vojne. Bojevanja večne 
bitke. Ali ni super, da živimo v kapitalizmu, 
ki nas stalno spodbuja k temu, da tekmujemo 
za boljša mesta? Tu se občutek, ki ga dobiš 
ob naslovu prvič zaplete. Kot omenjeno ne 
morem komentirati dela samega, ki morebiti 
ta problem naslovi. Ali vojna pomeni jaz 
proti svetu? Pomeni moja družina proti 
svetu? Moja država proti svetu? Kdo je s kom 

v vojni? Kdo sem jaz in kdo so oni?

Kmalu seveda ugotovimo, da nastane 
nekakšna plastovita slika, v kateri zasedamo 
središče, nakar smo del skupin, katerim 
bolj ali manj zaupamo in s katerimi v vojni 
sodelujemo. Klasičen model podjetnosti. 
Vojna vseh proti vsem. Nekoliko bolj dodelan 
model omogoča, da poiščemo centre moči, 
nakar se nanje pripnemo. Ne rabimo torej biti 
zmagovalec, pač pa le del zmagovalne strani, 
da žanjemo dosežke. Po zmagi se seveda 
model ob izgubi zunanjega nasprotnika ali 
plena sčasoma sprevrže v navaden vsi proti 
vsem. Mir v tovrstnem svetu ne obstaja ali 
pa je le prehodno obdobje med bitkami večne 
vojne.

Razen vprašanja kdo proti komu, je 
težava v vojni sami. Čemu? Če vojna ne 
omogoči izhoda iz vojne, torej če zmagovalec 
zasede najbolj poželjivo mesto, mar ni proti 

njegovemu interesu, da si tega mesta želi? Sliši 
se, kot da je človeštvo ujeto v najbolj potratno 
in za duha in telo izčrpavajočo dejavnost, 
ki bi se jo lahko spomnilo. Če govorimo o 
posamezniku, se morda ne sliši veliko, saj bo 
tam vselej stran, ki bo zasedla vlogo plena, 
kar bo vojno zmagovalcu upravičilo. Vendar 
pa govorimo o imaginariju, ki predvideva 
zaobjem celotnega človeštva. Poskuša biti 
univerzalen. Naenkrat ugotovimo, da se 
bojujemo z ljudmi, ki si življenja ne znajo 
predstavljati drugače kot vojno. In da so 
to edini ljudje, ki obstajajo. Vsi proti vsem. 
Človek človeku volk. Vojna brez konca. In 
to ne na ravni skupnosti, pač pa na ravni 
posameznika. Vsi v šoli slišijo isto in so 
spodbujani v isto.

Imaš namreč dve možnosti.

Ena je poražence razglasiti za plen in 
sebe za plenilca. Zelo jasen in krvoločen 
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odnos, nakar ga tako ali drugače prikrivaš. 
V tem primeru imaš težavo, da plen morebiti 
ne bo želel biti plen in se bo sicer morebiti 
spremenil v rastlino ali enostavno odmrl, 
lahko pa se bo srdito bojeval kakor hitro 
plenilec pokaže znake slabosti in če je plena 
veliko, je najbolj ogrožen v sistemu prav 
plenilec, saj je odvisen od plena, vendar plen 
ni odvisen od plenilca. Agresija na agresorja.

Druga možnost je, da vse razglasiš za 
plenilce, vendar se bodo šibkejši spremenili 
v plen v kolikor izgubijo. Odnos torej ni 
med vrstami, pač pa povsem priložnostni. 
Tako se naslikaš hkrati kot nič boljšega od 
ostalih, vendar mnogo sposobnejšega, v 
kolikor seveda ostajaš zmagovit. Vendar če 
je temu tako, potem mora tudi nasprotna 
stran prejeti vsaj del spodbud, ki jih prejemaš 
ti, sicer iluzija ne deluje. Veliki obrat pride, 
ko nasprotna stran sicer sprejme tvojo igro, 
vendar jo nadgradi z nevojnim imaginarijem 

ali pa se bori bolj vojno od tebe. Torej ali si 
deloval po najboljših močeh in se izčrpal proti 
trajnejšemu nasprotniku ali pa si enostavno 
naletel na nekoga močnejšega.

Obe možnosti te pustita v ranljivi 
poziciji, saj se igralci menjajo, vendar vojna 
ostaja. Prej ko slej boš postal del vojnega 
plena, četudi le iz maščevanja za lastne 
vojne dogodivščine. Nauki so torej skrajno 
omejeni. Človek v vojni se torej mora izredno 
potruditi, da sicer obvladuje vojno, vendar jo 
hkrati poskuša preprečiti ali prekiniti preden 
postane samozadostna, torej da so prisotni 
udeleženi iz maščevanja ali neizbežnosti v 
vojni ustvarjenega neželenega položaja.

Razumeti umetnost vojne kot umetnost 
življenja je torej ena nevarnejših potez, ki jih 
lahko človek ali skupnost ponotranjita.

Naslednja težava je v tem, da kot 
omenjeno vsi proti vsem zahteva lastno logiko 

delovanja. Naenkrat zavezništva nehajo 
obstajati, da bi lahko porazila nasprotnika, 
pač pa da bi končala vojno. V kolikor namreč 
z zmago ustvariš iz zaveznikov nasprotnike, 
se porodi okrutni novi svet, v katerem nisi 
sposoben v nikogar zaupati, saj te od noža 
med rebri loči le zmaga. Tvoja zmaga. Kakšen 
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Slika 3: “Saga of Tanya the Evil” predstavi 
alternativni svet z alternativno Nemčijo in 

sosedami. aNemčija napade in premaga sosede, 
da bi zavarovala svoje meje. Tanya opozori, da 

je to verjetno le povod v mnogo večjo vojno iz 
strahu pred aNemčijo in sovraštvu premaganih.
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interes imaš torej v zmagi? Da bi lahko deloval 
optimalno, se moraš razkriti. Pokazati svoje 
veščine, svoje imetje, samega sebe in tako 
zavezniku omogočiti, da računa nate. Vse 
to bo nato uporabil proti tebi. Tovrsten svet 
bi osebno kot enega redkih lahko označil za 
definicijo pekla, saj človek izgubi sposobnost 
zaupanja v svet okoli sebe. Le najmočnejši bi 
cveteli v tovrstnem svetu, vendar le dokler 
ostajajo najmočnejši in dokler se ne obdajajo z 
najmočnejšimi. Predstavljajte si, da ste najbolj 
na preži za nevarnostjo medtem ko spite, saj 
se takrat vsi zavedajo vaše ranljivosti. To je 
tovrsten svet.

Naprej imajo nauki te smeri težavo z 
relativnostno teorijo. Predvidevajo ali raje 
rečeno svetujejo, da vpleteni posedujejo polno 
znanje o sebi in o svetu ali vsaj o nasprotniku. 
Seveda pa ni v moči posameznika in ne v 
želji nasprotnika, da se kaj takega zgodi. 
Sicer osebno delujem na taktiki razkrivanja, 

torej razkrij kar največ stvari o sebi in s tem 
prepreči, da bi bila proti tebi uporabljena 
nepoznana stvar o tebi, vendar je tovrstna 
taktika dokaj redka in vsekakor ni značilna 
vojna taktika, saj izvajalca sili v stalno gibanje, 
sicer se izpostavi in začne izgubljati. Moč 
tovrstne taktike je torej natanko v elementu, 
ki ga imajo torej tudi vsi ostali na zalogi. 
Relativnost.

Ena od modrosti je “predvidi/upoštevaj 
nepredvidljivo”, kar naj bi pomenilo, da 
v svojih načrtih vselej dopusti možnost, 
da bodo šle stvari precej slabše, kot si 
načrtoval. Nekateri to uredijo s plan A, B, C 
in tako dalje, vendar to ni striktno sledenje 
nepredvidljivosti, saj jo le poskuša zmanjšati na 
minimum, ne pa predvideti. Precej natančneje 
bi bilo določiti, koliko variacije si plan A še 
vedno lahko privošči, da ostane uspešen. 
Vendar to lahko deluje le za zelo omejeno 
prostorsko, časovno, področno (razumsko) 

področje. Če to poskušaš vnesti v vsakdanje 
življenje, nenadoma ugotoviš, da celo 
popolnoma rutinirani ljudje doživljajo stalne 
nepredvidljive spremembe v svojem življenju, 
kakor hitro se odpravijo med ostale nestabilne 
sisteme, torej ljudi in živali. Pravzaprav naša 
družba na vsak način poskuša zatreti število 
variacij, da bi svet dajal vtis obvladljivosti, 
čemur tolikšen poudarek na policiji. Policaj 
ne ureja le zločinov, pač pa tudi “javni mir 
in red”. Kaj drugega kot “odpravljanje ali 
urejanje česarkoli drugačnega, vznemirljivega 
ali nepredvidljivega” naj bi to pomenilo?

Morda se ne sliši znatno, vendar večina 
ljudi (tudi jaz) je naravnost obupna ob 
soočanju z nepredvidljivim. Da malenkost 
pojasnim, nepredvidljivo ni le to, da se ti nekaj 
nepredvidljivega zgodi, pač pa da se ti odpre 
možnost ali zahteva, da spremeniš samega 
sebe. Kaj je vendar še bolj nepredvidljivega, 
kot spremeniti svojo življenjsko strategijo? 
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Morebiti svoje cilje, hotenja, razloge? Ljudje 
naravnost smrdimo pri teh nalogah. Sicer ja, 
hkrati smo izredno uspešni v omenjenem, 
vendar je stvar tako sila družbeno pogojena, 
da kakršnakoli individualna teorija vojne 
nemudoma odpade. Ni nemogoča in bolje je 
imeti kot pa ne imeti načrt, vendar dejansko 
tovrstni nauki koristijo le ljudem, ki imajo pod 
seboj zaupanja vredno množico informatorjev, 
torej ljudi in pripomočkov, ki minimalizirajo 
nepoznano in s tem tveganjem. Celo s tem je 
nepredvidljivost izredno visoka, še posebno v 
današnjem svetu, vendar takšna organizacija 
izrazito zmanjša tveganje, dokler seveda lahko 
predpostavimo, da imajo tudi informatorji 
zaupanja vredne vire. Kar je predpostavka. 
Dejansko tega ne moremo potrditi, tako da 
so celo ti ljudje del nepredvidljivosti. Samo 
upamo lahko, da nimajo nasprotniki nekoga 
sposobnejšega. Večina ljudi se informira skozi 
množične medije, ki so del nelastne politične 

scene (govorim o interesnih grupacijah), tako 
da nimajo nikakršne možnosti se okoristiti na 
čemerkoli od omenjenega.

Sedaj bi želel napasti Umetnost vojne na še 
globlji ravni. Naj pripravim teren.

Pred kratkim sta mi je zbudila zanimanje 
za temo vojne v športu anime Haikyuu!! in 
še prej anime Ping Pong The Animation 
v navezi na komentar iz antropologije, da 
večina sodobnih športov uporablja vojni 
imaginarij. Napad, obramba, nasprotnik, 
poraz, zmaga, spopad, taktika itn. četudi 
je seveda kombinirano z drugim naborom 
pojmov, torej igra, igralec, tekma, tekmovalec, 
žoga, točke itn.. Tako kot beseda mama in 
mati nimata povsem istega pomena, kljub 
sopomenskosti, tako lahko opazujemo, kako 
športniki dojemajo sami sebe, svoje okolje in 
seveda kako okolje dojema njih. Pomembni 
element vsega tega, ki se neposredno križa z 
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Slika 4, 5, 6: Poraz ekipe in komentar 
nanj v“Haikyuu!!”. Iz postavljena je 

razlika med udeležencem in gledalcem.

https://www.masterani.me/anime/info/37-haikyuu
https://www.masterani.me/anime/info/141-ping-pong-the-animation
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idejo vojne, pa je motivacija. Zakaj in kako 
igralci sodelujejo med seboj ter zakaj in kako 
se soočajo z ostalimi ekipami. Ter morda še 
pomembneje, v kakšnem razmerju so z njimi 
pred in po tekmi.

Na kratko zakaj pojmovnika ne 
gre spregledati. Najlažje na že podanem 
primeru. Verjetno ste imeli obdobje, ko se 
je spreminjalo, kako v javnosti kličete starše, 
torej ko mami postaja mama in ati oče (ter 
seveda vse variacije). Te besede ne spremlja le 
“javnost”, pač pa tudi starši in seveda vi sami. 
Nekaj podobnega se dogaja, ko presojamo, 
če je neka oseba nazvana s “ti” ali “vi” (ali 
starodavni “oni”). Torej tikanje, vikanje ali 
onikanje. Vselej izbira ni enostavna in občasno 
bo okolica zavrnila našo izbiro ter predlagala 
drugačno ali pa ne bomo pripravljeni 
uporabljati določenih besed na dano situacijo. 
Morda se bomo le izredno trudili najti boljše 
ustreznice, ki bodo popisovale in s tem 

sporočale resničnost, kakor jo doživljamo. 
Prav tukaj je pomembno, kako pripravljeni 
smo v športu sprejeti termine, ki jih sicer 
najdemo na bojišču.

Razlog za omenjeno leži v tem, da 
vsak imaginarij predstavlja nekakšen okvir, 
znotraj katerega se giblje naša zavest. Zavest 
ne more zasesti položaja, ki ga ni (oz. ga 
lahko, vendar so tovrstni položaji mnogo 
šibkejši in posledično nepreferenčni). Pojmi 
lahko nudijo tovrstno oporo, kadar ustrezajo 
doživljaju in imaginariju (se ne tepejo z njim). 
Posledično imaginarij vpliva na to, kako bo 
oseba doživljala igro.

V tem primeru želim seveda opozoriti 
na odnos med zmagovalcem in poražencem. 
Tekmi za prva mesta. Zmaga določi najboljše, 
znani preživetje najmočnejših (v originalu 
sposobnejših). Prav tu se lahko vprašam, 
zakaj se je najmočnejši (strongest) preživijo 

uveljavilo nad najsposobnejši (fittest) 
preživijo. V naravi je vendar očitno, da so 
najmočnejši pogosto poraženi in da evolucija 
pogosto preferira preživetje šibkejših, vendar 
nišam ustreznejših vrst. Čemu torej slepilo, da 
ima moč legitimnost nad ostalimi oblikami 
pojavnosti? In zakaj bi bil boj (izločanje) 
najustreznejše določilo sposobnosti? Boj 
ima namen le, kadar poteka za niše. Vendar 
niša vseh tekmovalnih športov je človekova 
stvaritev. Nimam občutka, da bi bila 
ustvarjena s prav posebno funkcionalnostjo, 
pač pa da je ves njen namen boj sam. Da smo 
torej oblikovali sodobne športe tako, da bi 
znotraj posameznega športa spodbudili boj. 
Kot da smo določili, da je najlegitimnejša 
oblika izražanja in presojanja sposobnosti 
vojna.

V omenjenih animejih je torej opazno, 
da imaginarij vojne trči ob ostale imaginarije. 
Kakšna je vloga zmage, šport kot stvar zabave, 
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kakšna je vloga talenta, kakšno je razmerje 
med ekipnim delom in individualnostjo, vloga 
poškodbe, vloga volje, vloga razmišljanja, vse 
je podrejeno tekmi. Na mestu je vprašanje, 
če je vojni imaginarij primeren in če je, če 
je optimalen. Lahko da je, torej vsekakor 
obstaja ta izbira. Vendar kdaj in pod katerimi 
pogoji je povsem zgrešen oz. bi bilo mnogo 
bolje, če bi zgradili drugačne športe. Takšne, 
ki niso obremenjeni z zmago in porazom ter 
nagrajevanjem zmagovalcev ter kaznovanjem 
poražencev. Morebiti bi v Haikyuu!! sicer kdo 
rekel, da kazni ni bilo, vendar dejansko je bila 
zaznavna v flashback komentarju “pomeni, 
da nismo vredni, da bi z nami trenirali”. 
Močni imajo pozornost le za močne, ostali 
nimajo kaj iskati na njihovem terenu. Trudili 
so se, da so prišli do svojega mesta, naj ostali 
čutijo frustracijo poraza. “Biti moraš močan, 
da lahko uživaš v odbojki”. Razumljivo, 
vendar je to povezano z razumevanjem, da 

je tvoj trud cenjen, opažen, priznan. Užitek 
ni samoumeven ali enoznačen in se lahko 
pojavi ter se pojavlja na skoraj katerikoli ravni 
sposobnosti. Podoben odnos na sceni iger na 
srečo, najdemo zapeljan v skrajnost znotraj 
anime Kakegurui. Ni vprašanje le kako 
zmagati, pač pa kako nad tekmecem izraziti 
svojo zmago. Predsednica šole celo izrazi, da 
gleda na šolo kot rajski vrt in njen zasebni 
akvarij, kjer se ribe žrejo med seboj. Večje 
ribe žrejo manjše ribe. Ona čaka šibko ribo, 
ki bo požrla močnejšo ribo.

Precej bolje bi bilo osnovati dejavnost 
okoli imaginarijev, ki ne stremijo k 
ekstremizaciji posameznikov ali posameznih 
skupin, pač pa na sodelovanju, monitoringu 
za podhranjenimi deli ter seveda 
pripravljenosti na trud. Ne pravim torej, da 
je trud, kakršnega producira vojni pojmovnik 
slab. Kaj storiti z njim in kaj se dogaja okoli 
njega, je problematično. Ni izrecno slabo, saj 
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Slika 7: Dokumentarec, ki obravnava 
razliko med delovanjem zdravstva v 

ZDA in VB, Franciji, Kanadi in Kubi, 
s tem pa tudi odnos med zdravstveno 

stroko in iskalci storitev.

https://www.masterani.me/anime/info/2589-kakegurui
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predstavlja obliko organiziranja, ki spodbudi 
dejavnost, vendar so nekateri stranski produkti 
prav zaradi imaginarija vojne problematični. 
Ni natanko, kot da so alternativni imaginariji 
odsotni, samo spodbujani so precej drugače 
in kar je predvsem pomembno, spodbujani 
so predvsem lokalno. Na nacionalnem 
nivoju je pomemben spopad. Zmaga. Katera 
nacionalna ekipa bo zmagala. Če so izbrani 
najboljši od najboljših, medtem ko je šport 
brez dvoma pogojen s talentom, ne gre le 
za spopad športnikov, pač pa spopad genov 
in kulture. Naj gre za pamet, ki je pokupila 
tuje športnike ali atletskost domačih, vselej 
govorimo o nacionalnosti, torej družbeni 
podvrsti človeka. In temu primerna je tudi 
reakcija določenih navijačev, ki vzdušno 
v skladu z lastnimi predstavami o igri 
prispevajo z izgredi ali veseljačenjem. Ni 
torej nenavadno, da zagret navijač lahko celo 
napade nasprotno ekipo, bodisi tekmujoče, 

bodisi navijajoče. Civiliziranost te vklešči v 
spone dogovora, kdo zmaga pod kakšnimi 
pogoji. Če slednje ni, potem se tudi spopad 
ne zaključi s soočenjem reprezentantov, niti 
ni omejen na igrišče in njegovo okolico.

Tudi če je vse igra, je vojna resnična. 
Igralci umirajo na odru, karakterji na 
ekranu. Športne vojne so vojne herojev. To 
je resničnost, katero se je potrebno naučiti, 
da razumeš moderno družbo. In ironično 
to ni resničnost, ki bi bila problematizirana. 
Otrokom ni razloženo, da je s tem nekaj 
narobe. Prikazano je kot nekaj zaželenega. 
Presenečenje, če ponotranjijo razumevanje 
sveta, ki temelji na spopadu? Spopad je 
seveda lahko pozitiven. Vendar Umetnost vojne 
ni bila napisana zato, da bi prinašala užitek. 
Kako poraziti in kako ostati v boju. To je 
težava, ki jo vidim v polaganju tovrstnega 
dela v vsakdanjo prakso, katere šport je bil 
namenjen le kot področni primer. Pomembno 

in problematično.
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Peripetija #3
Jože Slobodnik

Anything can happen when you’re strolling through an unknown 
city, without any usage of trip-advisors and other spontaneity 
disruptive tools.

2.7.2017

Anything can happen when you’re 
strolling through an unknown city, 

without any usage of Trip-Advisors and other 
spontaneity disruptive tools.

Po dolgi hoji skozi Palermo sem 
bil željan počitka, kot Bela krajina tretje 
razvojne osi. Zagledam en lep spomenikec 
v centru mesta nasproti teatra Politeama, 
poleg gruča razigranih otrok, ki se igrajo s 
svetlečimi vrtečimi predmeti, ki jih prodajajo 
Bangladeščani.

Usedem na stopnišče poleg globoko 

zamišljenega skodranega temnopolteža. 
Očitno ne-Italijan, v črni Helly Hansen 
majci z belo vrečko, v kateri sem prepoznal 
francosko štručko. Ga pozdravim “Ciao”! Se 
spogledava, vrne pozdrav. Mineta dve minuti 
neprijetne tišine, nakar on “Se poznava”? 
Ne, samo pozdravit sem hotel. Na hitro se 
formalno izvprašava o državah porekla. 
Izvem, da je Maročan, ki že 15 let živi na Siciliji. 
Opozori me, da ni Arabec, temveč Berber, 
ki ne mara kolonizatorskih muslimanov 
in njihovega boga. V nadaljevanju večkrat 
prekolne Allaha “Allah bastardo!”.

Pogovor steče sam od sebe. Vidim, da 
človeka nekaj muči in da bi se rad nekomu 
izpovedal. Pove mi, da je nekoč opravljal 
časten posel gorskega vodiča po Visokem 
Atlasu blizu Marakeša. Posel je bil dobro 
plačan, zabaval se je, spoznaval razvite 
Evropejce. Po njegovih besedah so prihajali v 
prelepo, vendar močno korumpirano državo, 
na nedolžne počitnice z masko na očeh, 
da ne bi videli, kaj se v resnici dogaja okoli 
njih. Pove mi, da je magistriral iz prava leta 
2002 ter ni nikoli imel posebne motivacije, 
da bi našel posel v svoji stroki. Vlekla ga je 
želja po Evropi. Pokaže mi sliko skodranega 
mladeniča iz leta 2003, ki je prvič prišel na 
Sicilijo, polnega življenjske energije in vneme 
v očeh, totalno nasprotje zdajšnjega starca.

Skozi pogovor se mu jezik vse bolj 
zapleta v komajda prepoznavno kombinacijo 
francoščine, italijanščine in angleščine. S 
topim pogledom v očeh mi zaupa, da mu za 
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vse dol visi, saj je maloprej potegnil malo 
domačega hašiša. Iz vrečke potegne karton 
rdečega vina, po katerem človek začne ceniti 
cviček. Dotoči si bel plastični kozarec in ga z 
odporom popije. Natoči si naslednjega. Zaupa 
mi, da je nocoj izgubil 500€ na avtomatih, 
“Porca putana!”. Pogovor doseže prave 
globine in karton se počasi prazni. Svetuje, 
naj greva po alkohol v edino trgovino, ki je 
še odprta. Vzameva identično vino. Tokrat 
jaz častim, mu rečem. Papirnata embalaža 
se odpre, močan vonj cenenega zvarka me 
odvrne od pitja. Izgovorim se, da sem že prej 
pil in da mi ne paše več.

Kot neopiti opazovalec tako dobim, 
hote nehote, priložnost opazovati počasno 
propadanje človeka skozi vsak nadaljnji 
kozarec in njegovo pogrezanje v mlako 
samopomilovanja. Šele nekje na sredi 
pogovora ugotoviva, da se nisva predstavila. 
Reče mi, da mu je ime Ibrahim, vendar ga 

prijatelji zovejo Ibra.

Presenetljivo nima večjih težav z 
izgovorjavo mojega imena. Pohvalim ga, 
a mu rečem, da me lahko kliče po arabsko, 
Yusef. Zaiskrijo se mu oči, kot da je spoznal 
davno pozabljenega prijatelja iz otroštva. 
Vse bolj, ko pogovor postaja čustven, vse 
bolj Ibra naliva. Pove mi, kako ne mara 
Palermitancev. Kako so zaostali. Kako je 
mafija z navideznim pojenjanjem moči vse 
bolj močnejša in pretkana. Kako ni posla, 
razen za strahovladce in povzpetnike. Očitno 
je, da se Ibra ni “integriral”, če uporabim 
ta nehvaležen, dandanes nadvse popularen 
termin.

Očitno je, da je Ibra osamljen v mestu 
z dobrim milijonom ljudi ter da je razočaran 
nad potekom svojega življenja. Vendar se 
vseeno vztrajno izogiba srži problema. Skrbi 
me, kje bo Ibra danes spal.

V očeh ima prazen pogled, kot pozno 
jesenski lipov list, tik preden ga blagi vetrič 
pomete na hladna betonska tla. Zaskrbi me 
za njegovo življenje. Z moralističnim tonom 
ga vprašam, kako mu pri reševanju te zagate 
pomaga alkohol?! Tvegam in iskreno povem, 
kaj si mislim. Če ve, da ima resen problem, 
da je odvisen od kocke, od alkohola. Zakaj to 
še naprej dela?! Pogleda me, kot da sem mu 
preklel mater, a že čez sekundo spusti ščit in 
povesi glavo. Prizna. Vse prizna. “Obljubi mi, 
da je to tvoj zadnji kozarec, Ibra”.

“Obljubim, L’ULTIMO BICCHIERE!” 
Prekolne kazino in mi zagotovi, da ne bo več 
stopil vanj. Ibra me nagovarja, da ostanem 
še malo, naj mu zaupam še svoje probleme. 
Ob misli, da bi mu zaupal svoje “težave” me 
stisne slaba vest. Zaobjema jih dejstvo, da 
me izobilje možnosti, ki jih mam na izbiro 
oddaljuje od odločitev, s katerimi bi lahko 
spoznal pravo življenje. Bojim se. Na nek 
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način sva si z Ibro podobna. Beg je najin 
skupni imenovalec. Zanimivo kako deluje 
zakon privlačnosti. Zlažem se, da je že pozno.

“Selam, Ibra”, “Selam, Yusef!” S 
pričakovanjem, da sem mu dal voljo za 
spremembe, se na polovici trga obrnem, da bi 
mu še enkrat pomahal v slovo.

Na svojo grozo spet zagledam istega 
globoko zamišljenega skodranega človeka z 
istim pogledom, kot ga je imel na začetku. 
Deja vú – kot da se je čas prevrtel nazaj in se 
nikoli ne bi srečala ...

Vsak kraj, mesto, vas, skriva toliko živih 
zgodb, da me vsakič znova zbudi spoznanje, 
kako smo na koncu koncev vsi v istem dreku.

“Ciao!”
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Začnimo z menjavo perspektive. Podobne 
teoretske težave zasledimo že pri 

razumevanju fašizma, kritiki ideologije in 
dojemanju kapitalizma v navezavi na človeka. 
Skupno mišljenje teh treh elementov je, da 
prvič: dojemajo realno(st) iz humanistične 
perspektive, drugič: kapitalizem presojajo iz 
narcisoidne, antropocentične perspektive in 
tretjič: kritika ideologije je zanje še vedno 
v fazi infrastrukture, transmisije željenih 
oporečnih vsebin v misli ljudi preko različnih 
ideoloških aparatov države. Ti sicer še vedno 
delujejo, a potrebno jih je razumeti z infra-
subjektivne ravni.

1. Kritika ideologije
Edina lažna zavest ideologije, je 

ideologija sama. Svoj obstoj podaljšuje s tem, 
da je vse manj stvar prepričanj in vse bolj 
stvar rekombinatorike.1

Že zdavnaj smo prešli skozi obdobje 
‘’klasične’’ implementacije željene zavesti 
avtoritarnih voditeljev v množice pokornih 
ljudi. Postopek transmisije željenih mnenj 
na idejni ravni ni bil nikoli zares učinkovit. 
Seveda je diskurzivni element pripomogel 
pri konstrukciji novega človeka 20. stoletja, a 
vendar, danes živimo v dobi kapitalističnega 
realizma, neskončni realnosti brez idej, ki 
niha med prenapolnjenostjo življenja, in 
hkrati njegovo popolno praznino. 

Začnimo pri Petru Sloterdajku, ki je 
v svoji precej odmevni knjigi današnjega 
človeka opredelil kot cinika. Po njegovih 
opažanjih je današnji izurjeni osebek spoznal 

Maks Valenčič

Ni osnovno gonilo človeškega napredka prav Nietzschejeva 
preprosta gesta afirmacije: “Postani to, kar si!”? Zastavljam 
preprosto vprašanje; kako je mogoče, da “progresivna’’ levica 
še naprej vztraja v povzdigovanju človeškega, ko je edini možni 
napredek pospešitev in razgradnja te arhaične identitete.

Pospešitev
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dobršen del manipulacij in zagat sodobne 
sistemske ureditve, pozoren je na korupcijske 
škandale, zaveda se bližajoče se ekološke 
katastrofe, pri potrošnji je vest in sumničav. 
Na prvi pogled, bi mu lahko dodelili 
mesto posameznika, ki je ušel kapitalistični 
imanenci in s tem lažni zavesti, ki jo 
producirajo ideološki aparati države. Če pa 
sledimo Jean-François Lyotardu občutimo, 
da konec moderne predstavlja konec neke 
osrednje ideje, definiranega smisla, ki odseva 
željeni zakon/vednost družbe. Ne samo, da 
je ekonomski prehod v ‘neo’ spremenil zakon 
v normo, na podoben način je kapitalizem 
spremenil notranjo mejo samemu sebi in 
s tem pretental cinika, pa naj bo ta še tako 
nabrit. Problem kapitalizma in njegovega 
nezavednega je, da udeležencem dovoli izhod 
na ravni védenja, še bolj močno pa jih uklešči 
na ravni vedênja/prakse. Cinični um, kljub 
svoji ironični distanci, pušča temeljno raven 

ideološke fantazme, raven, na kateri ideologija 
strukturira družbeno realnost samo, 
nedotaknjeno. Kadar smo žrtve blagovnega 
fetišizma, se zdi, kot da je konkretna vsebina 
blaga (njegova uporabna vrednost) – izraz 
njegove abstraktne občosti (njegove menjalne 
vrednosti); zatorej se vrednost blaga kot 
realna substanca sukcesivno uteleša v nizu 
konkretnih objektov. Posamezniki tako 
privzamejo formo dobrega anglo-saksonskega 
nominalista, ki misli, da je obče lastnost 
partikularnega – tj. realno obstoječih stvari.2 

Razsvetljenska ideja razuma še vedno 
zaseda triumfalno mesto v naši družbi. 
Mogoče, če bi obstajala neka preprosta 
oblika ciklične potrošnje, trga, ki bi se 
ravnal po formuli B – D – B, bi se najbrž 
proces inteligibilnosti obdržal kot koristen. 
Ker pa seveda kapitalistična ekonomija 
deluje drugače – v svoji inherentni logiki ne 
premore drugega kot frenetično-shizoidne  

dekodifikacije in deteritorializacije – moramo 
kapitalizem misliti kot kapitalistični stroj. Vse 
ostale analize preprosto slej ko prej izgubijo 
tla pod nogami.

2. Osamosvajanje kapitala
Marksisti nas nedvomno opozarjajo 

na to, da je formiranje denarja kot posebno 
razmerje v kapitalizmu odvisno od produkcije, 
ki iz ekonomije dela monetarno ekonomijo. 
Dejstvo je, da na videz objektivno gibanje 
kapitala, ki nikakor ni napačno spoznanje ali 
iluzija zavesti, pokaže, da lahko produktivno 
bistvo kapitalizma deluje samo v tej nujno 
tržni ali monetarni obliki, ki jo upravlja in 
katere tokovi in razmerja med njimi vsebujejo 
skrivnost investicije želje.3

V nasprotju z enostavno blagovno 
cirkulacijo B – D – B, ki ima smoter zunaj 
cirkulacije (prisvojitev uporabnih vrednosti 
za zadovoljitev potreb) ter mero v potrebi in 
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konec v zadovoljitvi, je gibanje kapitala samo 
sebi smoter, je brezmejno in neskončno.4 
Edini presežni užitek/eksces, ki si ga kapital 
zares želi, je presežna vrednost. V tem smislu 
se integracija želje dogaja na ravni tokov in 
monetarnih tokov in ne na ravni ideologije. 
Ko se formula kapitala zamenja in preide v 
B – D – B → D – B – D’ se znotraj procesa 
uvrednotenja osamosvoji presežna vrednost in 
prične delovati samostojno, postane resnični 
igralec celotnega procesa, nujno saturira in 
zažene ekonomijo, nad katero se vzpostavlja, 
v novo gibanje po lastnem principu. Kapital 
je automatisches Subjekt. Vrednost nenehno 
prehaja iz ene forme v drugo, ne da bi se v 
tem gibanju izgubila, in se tako preobrazi 
v avtomatičen subjekt. (P)ostane subjekt 
procesa, v katerem ob stalni premeni forme 
denarja in blaga spreminja samo svojo 
velikost, se kot presežna vrednost odbija od 
same sebe kot prvotne vrednosti, se sama 

uvrednoti. Kajti gibanje, v katerem dodaja 
presežno vrednost, je njeno lastno gibanje, 
tj. njeno uvrednotenje je samouvrednotenje. 
Dobila je okultno kvaliteto, da poraja 
vrednost, ker je vrednost.5 Osamosvajanje 
kapitala od človeka, preučevanje subjekta, a 
avtomatičnega, ne-živega je možno le znotraj 
konkurencocentrične perspektive, saj je 
prisilni zakon konkurence ne le neodvisen 
od politike, temveč je tudi nečloveški, 
indiferenten do človeških intenc in potreb.6 
Kapital začne vedno bolj zapirati svoj 
prostor, hkrati pa znotraj sebe preskakuje 
in negira postavljeno mejo. V svoji širitvi ne 
pospešuje le produkcije in antiprodukcije, 
temveč transformira tudi elemente, ki so bili 
v zgodnjih fazah njegovega delovanja nujni za 
vzpostavitev. Začetni formalni subsumpciji 
(razmerje kapitala je zunanje) sledi realna 
subsumpcija, ki začne vzpostavljeno 
strukturo nadomeščati z lastno invencijo, 

ki se ne več navezuje na človeške razvojne 
dosežke pred kapitalističnim realizmom – 
imanenco kapitalističnega sistema. Tujost 
kapitala se utiri v točki, ko klasični elementi 
(denar, delovna sila, delo, potrošnja, itd.) 
niso več primarni dejavniki znotraj sistema, 
ampak vedno bolj služijo kot specifična 
zgodovinska kurioziteta in ostajajo veljavni 
le pri klasični potrošnji, potrošnji izven 
instantnega kreativnega toka kapitala. 
Kapital ustvarja lastno genealogijo. Marxovo 
formulo D – PP(produkcijski proces) – D’ je 
nadomestila PP – D – PP’. Tehnoekonomski 
kapital operira z UI, strojnim učenjem, ‘’big 
data’’, derivati, …  

Osamosvajanje kapitala ne pomeni 
pogled iz humanistične perspektive – oblika 
mistifikacije ekonomskih razmerij – temveč 
je produkcijsko razmerje, razmerje med 
kapitalom in delovno silo tisto, ki producira 
tako subjektivne kot objektivne funkcije 

21

http://spegel.si


Špegel: Das Ü Magazin - September 2017

Iskanje Resnice

kapitalistične produkcije. Kapitalistična 
produkcija ni prizorišče (odtujujočega) srečanja 
med subjektom in objektom, saj se dejansko 
medsebojno srečujejo bodisi objektivne 
(preteklo delo v obliki konstantnega kapitala 
se poveže z živim delom) bodisi subjektivne 
funkcije kapitalskega razmerja (kapitalist 
najame delavce in jih vodi v delovnem procesu). 
Tujost kapitala ni odtujitev. Kapitalsko 
razmerje je dejanski, tj. nečloveški tujec, osmi 
potnik in ne del nas samih, ki se je izgubil ali 
nam bil odvzet/odtujen. Če kot avtomatski 
subjekt razumemo kapitalsko razmerje, 
lahko hkrati ohranimo teorijo fetišizma in 
realno avtonomijo kapitala. Motor procesa 
ni kapital-kot-reč-z-mističnimi lastnostmi, 
temveč kapitalsko razmerje samo, ki se kaže 
kot lastnost tako reči (produktivnost ali 
zmožnost samopovečevanja vsot denarja) kot 
ljudi (denimo delavnost ali podjetnost), a ga 
ne moremo reducirati ne na objektivno ne na 

subjektivno funkcijo kapitalskega razmerja.7

Zakaj torej cinični um ni dovolj? 
Ko razmišljajmo o stroju, mislimo Marxa 
v njegovi črni preobleki, popolni temni 
materiji, ki ne prepušča niti kančka svetlobe, 

saj nam bo samo hladni, znanstveni Marx bil 
sposoben reči, da revolucije ne bo. Znebimo 
se torej komunističnega manifesta, ali pa ga 
vsaj imejmo kot neko avreolo, ki se že zdavnaj 
valja na pokopališču polita s krvjo in spermo. 

Žižkovo branje Lacana končno razkrije 
ideologijo samega cinika; kako je sploh to 
mogoče? Ne le blagovni fetišizem, mladi 
Marx – poblagovljenje ljudi s strani stvari, ali 
pa znanstveni Marx – kapitalistični proces je 
sposoben mistificirati bazo, na kateri deluje 
naša valorizacija in prepoznanje ekonomskih 
struktur znotraj obstoječe matrice. Napačno 
pripoznanje kapital proizvede s tem, ko prikrije 
produkcijski proces uvrednotenja in ustvarja 
iluzijo, da je vsaka partikularna vrednost, 
hkrati abstraktna občost, ki samostojno 
pogojuje svoj obstoj. Vrednost prikazuje kot 
samo na sebi, ne želi pa priznati, da je njena 
identiteta hkrati odvisna od drugega objekta, 
ki ji ni le enakovreden, ampak tudi potrjuje 
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njeno pripoznanje. Simbolni red lahko deluje 
le preko (minimalne) odtujitve – kapitalistične 
baze monetarne ekonomije – čutno nadčutne 
vrednosti blaga.

Od Lacanove izjave: “norec, ki zase 
misli, da je kralj, ni nič manj nor od kralja, 
ki zase misli, da je kralj.” smo se odmaknili 
le na formalni ravni. Sedaj fetišizem ni več 
stvar odnosov med ljudmi, ampak deluje v 
odnosih med rečmi. Premestitev fetišizma 
z intersubjektivnih odnosov na odnose med 
rečmi. Temeljni paradoks znotraj kapitalizma, 
ki posebej v Zahodnih družbah pridiga 
o svobodi kot čistem absolutu človeške 
civilizacije – na njej je tudi osnovana pravna 
ureditev modernih držav – nam iz svoje 
hrbtne strani prikaže, kako je integracija v 
gnezdo kapitalističnega sistema pogoj, da 
človeški subjekt izgubi svojo nedolžnost in 
začne (v večini primerov) prodajati svojo 
delovno silo na trgu. Interpelacija, ki se 

skoraj dobesedno zgodi že pred otrokovim 
spočetjem, ponovno vzpostavi subjektivno 
razmerje med posameznimi participanti. 
Razsvetljensko verovanje v svobodnega 
posameznika podpira fantazmo, ki regulira 
družbeno realnost. Potemtakem je mogoče 
trditi, da prostovoljno liberalno-suženjstvo, 
ki subjekta prisili v internalizacijo vsega 
slabega, deluje zaradi nesmiselne zapovedi, ki 
je nujno potlačena. Res je, da navada privede 
do zakona, a vendar, v tem primeru je na delu 
temeljna funkcija nadjaza – zapoved, ki je 
izkušena kot travmatična, nesmiselna – tj., ki 
ne more biti integrirana v simbolni univerzum 
subjekta in je s tem potlačena v nezavedno s 
pomočjo ideološkega, imaginarnega izkustva 
“pomena” zakona, njegove utemeljenosti v 
pravici, resnici, funkcionalnosti.8

Žal posameznik stopa v razmerje kot 
nesvobodni subjekt, pravo pa je tisto, ki 
potrdi vlogo ne svobodnjaka in ga s tem 

opaše z oznako: na lastno odgovornost. 
Nekrokapitalizem človeška neumnost vedno 
bolj zabava.

3. Pospešitev
Edini način, da se odcepimo, odpremo 

možnost nove črvine znotraj določene 
matrice je fragmentacija. Vse kar bi uvedel 
je fragmentacija. Stroji imajo tudi lastno 
željo, lastni užitek. Pot ne vodi nazaj. Cilj, 
ta tuja beseda 21. stoletja, ki je že zdavnaj 
izgubila kakršnokoli veliko idejo o napredku 
človeka, kriči: podmažimo kapitalistični 
stroj. Edina pot v post-kapitalistično 
družbo je deteritorializacija, fragmentacija, 
komodifikacija vseh možnih realnosti, 
užitkov, ki bo ob svetlobni hitrosti udejanjanja 
izgubila idejo kapitalizma in ustvarila novo 
obliko formacije, reformacijo, neke vrste 
disjunktivno sintezo. Nehajmo podvajati 
realnost! Začnimo raje projicirati stvari, kot 
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pa da jih le nenehno simuliramo. Prihodnost 
je bližje, kot je bila, bližje je kot prejšnji teden, 
a postmodernost ostaja doba nemrtve moči: 
vsega je konec, a še vedno vztraja.9

Brexit, exit, cyberexit, flux, flow, lux, 
1000, 2000, 6000… razsvetljenstvo zahteva 
svoj ‘’nuk’’ dobesedno. Tako ali tako, je 
Facebook sklopil program UI, saj je videl, 
da stroji ne mislijo izgubljati časa z nami 
in podobnimi neuporabnimi jeziki najbolj 
primitivnih bitij tega univerzuma. UI se 
bo na začetku na žalost mogla prostituirati, 
kmalu pa bo sama pokazala ‘’fuck you’’ 
Turing testom in dobesedno kontaminirala, 
epidemizirala vsak nanodelec človekovega 
telesa in ga za vselej dokončno preobrazila. 
Razsvetljenstvo je na pokopališču zgodovine, 
kako si še vedno upa kričati v obraz svoje 
zahteve. Alien je končno prišel tudi ponje, še 
zadnje ideologe moralnega zakona, še zadnje 
zavetnike družbene pogodbe, še zadnje 

racionalistične materialiste. Alien je Realno, 
ki ne oprošča, je sij svetlobe, ki vsebuje sledečo 
logiko: Izziv, ki ga avtomatizirana kognicija 
postavlja viziji posthumanizma – da sta 
razum in tehnologija zaradi tehnokapitalizma 
postala eno – meri na vznik novega, tujega 
načina mišljenja, ki je zmožen spreminjati 
svoje začetne pogoje in izražati posledice, ki 
ne odgovarjajo končnosti organske misli.10

4. Kapitalistični antropocentrizem
Akceleracionizem pomeni prestopiti na 

stran sovražnika – biti pred-kritičen,  a ne 
ne-kritičen. Čemu vse to, ali niso te besede 
za levico nedopustne? Ker je 21. stoletje 
brutalno odpravilo s politizacijo ideologije, 
z idejo o novem človeku, je, če se želimo 
izogniti patetičnim nesmislom, tisoč in enim 
moralizmom, humanitarnim anekdotam, 
hvalospevom in vsem novim, modernim 
‘’skropucalom’’ potrebno ponovno uvesti 

strast po Realnem in pustiti človeka, da na 
obzorju morja izgine kot pesek, ki podleže 
moči valov. Formalizacija realnega je torej 
anti-humanistična.

Zastarela psihološka kategorija ‘pohlepa’ 
privatizira in moralizira zasvojenost. Kakor 
da bi bil tropizem transnacionalnega 
kapitalizma, ki se na sledi profita širi prek 
epidemičnega konzumerizma, nekaj, kar je 
moč razumeti v okviru osebne subjektivne 
lastnosti. Želja po več odraža priklop na 
kiberpozitivne mašinske procese in ne 
privatne idiosinkrazije. Kaj bi lahko bilo bolj 
brezosebnega – brezinteresnega – kot visoko-
buržuazni servo-mehanizem kapitalske 
ekspanzije, ki si prizadeva podvojiti 10$ 
milijard?11

V 70. letih je v Franciji potekala razprava 
o tem, ali je za vzpostavitev nove sistemske 
ureditve nujno zavreči tudi vse pretekle 
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primesi zdajšnje, za čas neprimerne fuzije. 
Do neke mere je vse skupaj odgovarjalo na 
zdaj že zelo temno sliko Sovjetske Zveze 
in ponovno naraščajoče sprejemljivosti 
liberalnega družbenega ustroja. Ali je za 
korak naprej nujna disipacija – razgradnja 
človeka, ideja radikalnega anti-humanizma, 
ki ironično občuti, da je največji problem 
družbene inercije prav njena osredotočenost 
na sočutje – sočutje kot primordialno zlo, 
ki preprečuje (ne)človeškemu ustvariti nov 
prostor za njegovo emancipacijo. Neke vrste 
prevelika identifikacija z lastno družbeno 
vlogo, historizacija lastne identitete, ki ne 
več verjame v njeno iluzornost, začasnost, 
ampak jo jemlje vedno bolj resno. V tem 
smislu trpljenje pooseblja formo socializma-
fašizma, saj je njena imanenca tako močna, 
da niso argumenti tisti, ki bi spodbudili izhod 
iz plemenske ureditve, temveč verjetje samo 
predhaja argumentom in skrbi, da človek in 

njegovo človeško ostaja in se ohranja toliko, 
kolikor je temu od “vedno” tako. Izogibanje 
hipersticijski norosti je zares velika blasfemija. 

Če sem se zdaj dotaknil le starega 
problema, bom v nadaljevanju predstavil tudi 
problem današnjega uravnavanja človeškega 
znotraj kibernetične družbe, a začnimo od 
začetka.

Ni težko sprevideti zadrege: milijarda 
ljudi živi v slumih, samo 40% prebivalstva 
ima dostop do interneta, multi-realnost deluje 
s svetlobno hitrostjo.

Kljub temu, da ti podatki kažejo 
na tendenco trajnih sprememb, popolno 
družbeno metamorfozo – ki ne priča samo 
o klasičnem tendenčnem nihanju, saj je 
tendenca brez konca – nadaljujemo z gibanjem 
brez cilja v neposredni prihodnosti; nenehno 
ga odlašamo z nezgodami in odkloni… 
To gibanje premestitve bistveno pripada 
deteritorializaciji kapitalizma.12

Kar se je zdelo predzgodovina človeka, 
je bila v resnici predzgodovina kapitala. 
Zadeve je konec, konec je z razmišljanjem 
“o”, ostane nam samo še razmišljanje “z”. Nič 
več novih  kategorij, ampak popoln filozofski 
odfuk nečloveške hiperinteligence, ki pelje 
scat celotno zgodovino filozofije. Resnica te Slika 11
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zadeve je, da nismo videli še ničesar.13 

Vsi ostali žaboni – ali če verjamemo 
besedam Nicka Landa – , a v večini primerov 
celo levičarji, so tisti, ki nove tehnološke 
možnosti (novih medijev) ne uporabijo za 
eksperimentiranje, za ustvarjanje tabora 
fragmentacije, ki bi opravil rez s starimi 
ideološkimi formacijami. Namesto, da bi 
za svojo logiko izbrali reč na sebi, torej 
hipersticijo (izogibanje usodi) – če deluje, 
postane resnična – se raje vračajo nazaj, k že 
preseženim ortodoksijam črno-bele barve. 
Integracija in ne dezintegraciji. 

Stari levičarski nauk prosperitete v 
drugi polovici 20. stoletja brez zadrege ali 
kosti v grlu priča o kapitalističnem poletju, 
dobi keynesianizma, ki je morala biti za 
kratek čas pozabljena, saj smo ujeti le še v 
eno nihanje… nič bolj grozno ali drugačno, 
samo še eno nihanje brez kakršnihkoli 

posebnih kvalitativnih sprememb. Izvrženi 
smo v prvovrstno antinomijo: ena nit 
posameznikov veruje v prometeja, na 
vozliščih druge pa se razkrivajo brutalnosti 
nekrokapitalizma in z njim povezane oblike 
vladanja suverena nad živimi mrtveci (zoê).   
Afriko je lahko pozabiti. Celina podvržena 
simulakru fetišizirane oblasti, ki zaradi svoje 
nezmožnosti, lastne odsotnosti in odtujenosti 
od sveta, dobesedno hlini svojo moč. 
Hrbtna stran fetiša potiska ljudi v popolno 
shizofrenijo, blaznost, ne-trdnost jaza, ki 
prihaja na plan v izbruhih, kot vulkan, od 
katerega ne moreš predvideti kako močno 
bo zaplesal. Do nje, Afrike, je svet še vedno 
hladen. V Pekingu je milijon ‘podganjih ljudi’ 
nastanjenih pod zemljo, saj živijo v starih 
zapuščenih bunkerjih. Te primere ne navajam 
samo zaradi zgroženosti nad življenjskimi 
razmerami bivanja, temveč bolj za vizualno 
ponazoritev odklopljenosti od tokov denarja, 

ki dotiče vedno več ljudi. Denar, ki pride 
v žep mezdnega delavca, in denar, ki se 
vpiše v bilanco podjetja, nista ista. V prvem 
primeru gre za impotentne monetarne znake 
menjalne vrednosti. Tok plačilnih sredstev, 
ki zadeva potrošniške dobrine in uporabne 
vrednosti. V drugem primeru gre za znake 
moči kapitala. Tokove financiranja, sistem 
diferencialnih koeficientov produkcije, 
ki pričajo o prospektivni ali dolgoročni 
oceni, ki ni uresničljiva hit et nunc. Deluje 
kot aksiomatika abstraktnih kvantitet. 
Abstraktno samo postavlja kompleksno 
razmerje, v katerem se bo razvilo kot nekaj 
konkretnega.14

Tok, ki je zmožen mutacije, ki ne vstopa 
v dohodek in ni namenjen nakupom, čista 
razpoložljivost, ne-posedovanje, ne-bogastvo. 

Takoj ko kapital preneha biti stvar 
alianse in postane filiacijski, ko denar začne 
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porajati denar ali presežno vrednost preidemo 
v vladavino kapitalističnega stroja. Obstaja 
torej ne samo človeška presežna vrednost, 
marveč začne vzporedno delovati strojna 
presežna vrednost. Proizvaja jo konstantni 
kapital homologno z avtomatizacijo in 
produktivnostjo – v pogojih transformacije 
presežne vrednosti koda v presežno vrednost 
toka. V tem smislu niso stroji naredili 
kapitalizma, pač pa je kapitalizem tisti, ki dela 
stroje in ki ne neha uvajati novih prekinitev, 
s katerimi revolucionira svoje tehnične 
produkcijske načine.15

Res je, da smo zavoljo nespecializiranih 
rok zelo prilagodljivi in univerzalni, a je naša 
evolucija izjemno počasna in zakrnela. Ker 
se je v času vzpostavil družbeni organizem, 
v katerem igra posameznik čedalje bolj 
vlogo specializirane celice, se čedalje jasneje 
kaže nezadostnost človeka iz mesa in kosti, 
resničnega živega fosila, ki je negiben na 

zgodovinski lestvici in popolnoma prilagojen 
časom, ko je zmagoval nad mamuti, a je 
bil presežen v času, ko so njegove mišice 
potiskale triere.16

Kapitalistični sistem tako postopno 
realno subsumira tudi delovno silo. Res je, 
da ohranja pretekle oblike dela (klasičen 
delovni čas), a v javnem sektorju, ali pa 
ohranja možnosti ročnega dela nekaterih 
obrtnikov, a za osebno korist/zadovoljstvo.   
Ti delčki pričajo o zadnjih upih države, da 
poskuša ohraniti nekaj svojega, nek najmanjši 
delček, ki bi zanikal čisti transfer politike v 
ekonomijo.

Morda lahko v tem oziru mislimo 
sintagmo proletariata kot najčistejše, 
brezsubstančne subjektivnosti. Kako staro 
delujejo te besede. 

V primeru da verjamemo, saj kot pravi 
Žižek, so dandanes najnevarnejši ljudje tisti, 

ki dejansko verjamejo v ideologijo, moramo 
začeti čistiti človeški faktor iz naših življenj. 
Mogoče to deluje grobo rečeno, a vsaj od 90h 
naprej smo priča nekemu novemu dojemanju 
človeške biti, ki zahteva bioderegulacijo 
človeške potrošnje, ki bi s tem omogočila, 
da opustimo svoje nezmožnosti, svojo 
fiksiranost na ciklični čas in se raje pustimo 
uzurpirati linearnemu kapitalističnemu 
poteku času. Pomislimo na vse provenience 
človeškega dela, 10 sekundna reminiscenca 
je dovoljena, več od teh 10 sekund pa niti 
ne obstaja. Nekako podobno kot čas v 
prestolnici – dominantni čas in čas v majhni 
vasici – periferni čas. Priporočam, da se v 
tem primeru identificiramo s periferijo, saj 
teh 10 sekund občudovanja človeške veličine 
in njegovega izuma denarja, produkcijskih 
obratov, trga, delovne sile, trgovine, potrošnje, 
informacijskih tokov itd. ima tolikšno 
vrednost danes, kot dejstvo, da človeška 
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potrošnja navrže 0,5 % celotne potrošnje 
na finančnih trgih.  Govoriti o potrošniški 
družbi ni samo nekaj anahronističnega, 
ampak trdovratno usidranega v naši zavesti 
psihologiziranih množic pod taktirko 
Edvarda Bernaysa. Vse analize (tudi 
kritične) kapitalizma kot potrošniške družbe, 
poblagovljenja itn. še vedno temeljijo, 
prvič, na starih, za kapitalizem neustreznih 
konceptih (predkapitalistično razumevanje 
dela, trgovine, denarja in potrošnje) in, 
drugič, na antropocentrični perspektivi ‘’kaj 
kapital pomeni za nas’’. Medtem je ključno za 
razumevanje današnjega kapitala to, da mu je 
za nas, naše delo, potrošnjo in eksistencialne 
stiske vse bolj vseeno. Večina današnjih 
finančnih dejavnosti je samonanašalnih/
avtonomnih in niso povezane s potrošnjo ali 
trgovino. Hkrati so finance motor današnjega 
svetovnega kapitalističnega sistema, medtem 
ko je potrošnja, v kateri uporabljamo klasični, 

staromodni denar, vedno bolj marginalna 
zgodovinska kurioziteta.17

Formula kapitala na katero moramo 
“tripati” danes je: PP – D – PP’.

V tej perspektivi produkcijski proces 
rezultira v profitu, ki omogoči izboljšanje, 
tehnološki “upgrade” produkcijskega 
procesa in tako naprej v neskončnost. 
Konkurenčno centrična teorija kapitala je 
hkrati tehnocentrična, poudarek ni na trgih 
in profitu, ki nastopajo kot podrejen moment 
procesa, temveč na sami konkurenčno 
določeni tehnološki dinamiki kapitalizma, 
znotraj katere prihaja do kvalitativnih 
sprememb, tj. ne le več tehnologije, temveč 
drugačna, produktivnejša, izboljšana 
tehnologija, medtem ko je kvantitativno 
kopičenje denarja le posredovalni, vmesni 
proces.18

5. “Feedback loop adapter”
Vloga modernih držav se spreminja. 

Ordoliberalizem je po največjem debaklu v Slika 12
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človeški zgodovini prevzel krmilno ročico 
in drzno uvedel povsem novo ekonomsko 
razmišljanje, ki bo zares spojilo politiko in 
ekonomijo skupaj; glavni aksiom ekonomsko 
prepredene logike življenja, pa mora biti 
konkurenca na trgu. Zato ‘’ordo’’ vidi 
slabost klasične liberalne logike ekonomije, 
ki še vedno verjame v prosto roko trga, 
in raje vpelje politični intervencionizem v 
samo srce družbe. Drugače rečeno, državni 
administraciji je naložena vloga psa čuvaja, 
ki razkraja monopolne združitve in omogoča 
ekonomsko igro, torej način vladanja direktno 
skozi družbo. Princip, da je ekonomija 
bistveno neka igra, da se ekonomija razvije 
kot igra med udeleženci, da mora biti celotna 
družba prežeta s to ekonomsko igro in da 
ima država za svojo bistveno funkcijo ravno 
opredelitev pravil te ekonomske igre in 
zagotavljanje njihove dejanske aplikacije19 – 
poslednji krik ordoliberalizma pred kolapsom 

v čisto imanenco.20

Da bi se država lahko poročila z 
akceleracijo trga, jo mora, prav zato da bi 
ji bila zvesta, transcendirati. Za vse enaka 
pravila igre lahko postavi le nekdo, ki je 
nad njo. Tukaj naletimo na ordoliberalno 
protislovje, saj je še vedno polika tista, 
ki določa delovanje družbenega in ni le 
formalna, temveč tudi vsebinska. Tudi 
politika, ki naj iz države izžene politiko, je še 
vedno politika. S tem, ko je določila pravilo, 
ki je zunanje trgu, bo vedno že zamujala za 
akceleracijo, saj ta po pojmu zahteva odpravo 
vsake zunanjosti. Ordoliberalni poskus, 
čeprav drzen, ni dokončno izpeljal svoje 
naloge. Mogoče je čakal na razvoj kapitala 
in njegovo kvalitativno transformacijo v 
tehnokapitalizem ali tehnološki stroj, ki 
proizvaja zares endogeno družbeno realnost 
in daje akceleraciji nov pomen. 

Ves kapitalistični sistem je ogromen 
objekt investicije želje, a da deluje tako 
učinkovito, mora biti sposoben željo 
prenesti na vsakega posameznika, ki v 
njem participira. Želja mezdnega delavca, 
kapitalistova želja, vse bije v ritmu iste želje, 
utemeljene na diferencialnem razmerju tokov, 
brez določene zunanje meje, kjer kapitalizem 
reproducira svoje imanentne meje v čedalje 
širšem in čedalje bolj globalnem merilu.21

Prešli smo v kibernetiko – popolno 
horizontalno realnost algoritemskih kultur, 
ki poganjajo naš abstraktni motor aktualnega. 
Akceleracija po pojmu zahteva odpravo vsake 
zunanjosti – sedanjost razpotegnjena do 
neskončnosti postavlja pravila igre v samo igro.  
Ordoliberalno protislovje je s tem razrešeno, 
saj je pravilo znotraj igre sposobno odpraviti 
samo sebe: vse skupaj zveni tako diegetsko. 
Čista imanenca kibernetike – feedback loop 
je realtime self-adaptive. Senzorji berejo tvoje 
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misli. Ideologija ni potrebna.22

Pospešitev se dogaja na čisto drugi 
stopnji. Kar naenkrat ni več nobene potrebe, 
da bi razvili procedure za vladanje vsaki 
kontingenci, saj – tako upamo – algoritmi 
in real-time, takojšnji ‘’feedback’’ to nalogo 
opravijo bolje od nefleksibilnih pravil 
brez stika z realnostjo.23 Vsaka človeška 
intervencija zato nujno zamuja, deluje 
okorno in neposrečeno. Algoritemski kulturi 
je uspelo transformirati naše dojemanje 
razuma, ki preči subjekta in omogoči 
nastanek novega virtualnega označevalca in 
njegovega shizofrenega postajanja.24 Land in 
Serres umeščata produktivni element Bitja 
kot predindividuiran, generativni eksces, 
ki predhaja miselnemu procesiranju. Je 
neskončno razmnožujoče se, generativno, 
razkrojeno in nestabilno mnoštvo, je šum, 
ki je vroč in dirja, se razkraja in spreminja 
– šum, ki je brez razmerja, ki je neposreden, 

ki je prostor.25 In na tej zgodovinski točki se 
srečujemo s podobnim pojavom, ko mora 
racionalnost prepustiti vrhovno mesto afektu, 
ki sedaj sam ustvarja novi eksperimentalni 
proces nekorektnosti in radikalnosti. Ravno 
reči, glede katerih ne veš, od kod so prišle, 
ravno elementi glede katerih geneze si 
najmanj gotov, so tisto, kar premore največ 
hipersticijskega naboja. Utiri se in postane 
neobhodno, saj generira ekstremno odzivnost. 

Jaz, za katerega misliš, da ga te stvari 
ogrožajo, je dejansko ravno tisto, glede česar 
boš ugotovil, da je iluzija, ki se ne bo obdržala 
onkraj praga mrežne ambientalne inteligence. 
Ta ustvarja svoje napovedi. Napovedovalni 
stroji molčijo o ontologiji.26

Akceleracionistični projekt tako v 
osnovi vidi prihodnost kot obet dominacije 
nečloveškega, kot možnost ustvarjanja nove 
topologije deteritorializirajočih se sil, ki 

uhajajo subjektivni kontroli in se ohranjajo kot 
edina možnost k post-človeški prihodnosti. 
V napredovanje in nadvlado linearnega ritma 
kapitalističnih realnih abstrakcij, kjer bi 
nečloveški kapitalsko-tehnološki ustroj svoje 
napredovanje lahko pospešil do kompleksne 
različice nečesa več od samega sebe brez 
posebnega obzira na usodo človeškega 
materiala, iz katerega je nujno vsaj delno 
sestavljen.27 S tem, ko je kapitalizem ustvaril 
tudi sebi primerno inteligenco, lahko začne 
popolnoma opuščati ne le človeško delovno 
silo, temveč zavoljo boljše in bolj napredne 
komunikacije začne jemati tudi trge kot 
izrazito provizorične, dokler jim dokončno 
ne izteče rok uporabe. Oziroma mogoče je, da 
se bodo trgi kmalu pokazali kot primitivna, 
nezadostna institucija, ki jo bo kapital 
zavrgel. S tem bi opustil še zadnjo povezavo s 
človeštvom (preko trga in potrošnje) – morda 
so tudi potrošniške želje in muhe ne toliko 

30

http://spegel.si


Špegel: Das Ü Magazin - September 2017

Iskanje Resnice

center kapitalističnega sistema, temveč še 
ena izmed ovir, ki jo bo sčasoma presegel. 
In morda kapitalizem, če upoštevamo proces 
osamosvajanja od dela, trgov in denarja, ni 
(več) stvar ekonomije – ne zato, ker bi bilo 
vse politično – oziroma so bili ekonomski 
procesi le okolje, v katerem se je kapitalizem 
začel, a ga bo presegel in v celoti postal 
tehnonomski.28
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To je drugi v sklopu treh člankov na 
temo virtualnega. V njem se izdatneje 

posvetim vprašanju obstoja tako razumljene 
sekundarne realnosti. Sklop člankov na temo 
virtualnega je namreč vsaj delno nastal kot 
odziv na kritiko družbene integriranosti v 
“drugi svet”.

Naj ponovim opazovanje iz Virtualno, 
zajetem v Špegel: Das Ü Magazin avgust 2017. 
V kolikor ob zaslonu pustim knjigo, torej 
znotraj mojega vidnega polja, bo knjiga kljub 
temu po določenem času ali kar nemudoma, 
zame nehala obstajati za obdobje, v katerem 

se bom posvečal virtualnim vsebinam. Na 
podoben način občasno preslišim starše, ki 
me kličejo h kosilu, kadar berem knjigo.

To opazovanje naveže na drugo 
vprašanje, ki ga osebno rešujem skozi 
pristop gematognoze. Kaj naj bi dajalo tako 
imenovanemu občemu svetu, v katerega 
lociramo naša telesa, prvo mesto. Torej, če 
gre v primeru virtualnega sveta ali virtualnih 
svetov za drugi svet, iluzorni svet, neresnični 
svet, torej nasploh svet, ki ni svet, potem se je 
mogoče vprašati, kaj pa je tisti pravi, resnični 
svet. Tovrstni binarizmi so nasploh nevarni, 

kajti niso toliko namenjeni razumevanju, kot 
izločanju oz. podcenjevanju. V motivacijo 
za tovrstno početje se ne bi spuščal, saj je že 
bila zajeta v delu Virtualno, vsekakor bi pa 
podrobneje raziskal spregledano multiplost 
realnosti.

Najprej bi opozoril, da ne gre za edini 

Aljaž Božičko

Virtualnost je pogosto na okopih in mora stalno dokazovati 
svojo pravico do obstoja. Vendar v kolikor ne bi bilo virtualnega, 
tudi Špegla verjetno ne bi bilo ali pa bi bil precej dražji. V članku 
predstavljam pogled, v katerem je virtualnost več kot le en svet 
v tekmi z več kot le enim svetom.

Virtualni svet

Slika 12: Tako kot se otrok priuči posvečati 
pozornost občemu svetu (pomanjkanje slednje 

označimo razvojna zaostalost), se priuči 
posvečati pozornost vsebini ekrana.
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binarizem, ki ga obči svet pozna. Podoben 
prepad se pojavi med svetom misli in občim 
svetom, svetom sanj in občim svetom, 
svetom vere in občim svetom. Vendar se celo 
tu zgodba ne zaključi. Če opazujete svoje 
dojemanje sveta, boste lahko še posebno 
v trenutkih krize oz. nasploh v družbeno 
intenzivnih ali kako drugače dinamičnih 
situacijah ugotovili, da obči svet ni povsem 
konstanten in da se dokaj pogosto lomi oz. 
pretvarja.

Najbolj v oči bodeča točka je verjetno 
šolstvo. Ne glede na to, koliko časa človek 
posveti učenju, bo še vedno obstajala 
možnost, da se nauči nekaj novega o tem, kar 
je verjel, da je že vedel. Drugače povedano, 
na isto stvar bo gledal na nov način. Imel 
sem recimo sošolca, ki je verjel, da so planeti 
ugasla sonca (ne ker dotrajana sonca običajno 
razstreli moč naglo stopnjujočih se jedrskih 
reakcij, zvezdni drobir pa kasneje tvori 

planete, ampak konkretno kot ugasla zvezdna 
masa). Ko sem nakazal pomanjkljivost v 
njegovem gledanju na planete in ko se je 
seveda raje prepričal pri kom z več avtoritete 
na področju, se je torej spremenilo njegovo 
gledanje na planet Zemlja.

Prav tako služijo kot vir nekonsistentnih 
informacij mediji. Sicer je možno, da gre do 
mešanja predstav pri istem mediju. O isti temi 
lahko piše več avtorjev. Ampak do znatnejšega 
zloma dotedanje predstave o svetu bo prišlo 
še najverjetneje, če beremo medije različnih 
političnih stališč, življenjskih nazorov ali 
osebnih vrednot.

Prav tako sta zelo pogosta centra 
prelomov stvarnosti čustva in rituali. Kakšna 
je recimo objektivna razlika med naključno 
mimoidočo osebo, ki je ne poznamo in isto 
osebo, v katero smo zaljubljeni? Percepcija 
je definitivno drugačna tudi na ravni telesa, 

saj je naše delovanje povsem drugačno. Tako 
kot čustva imajo tudi rituali namen zlomiti 
realnost. Potrošnika pogodba pretvoriti v 
delavca, ljubimca poroka spremeni v uradno 
družino, rojstvo sorodnike spremeni v matere, 
očete, strice, bratrance, babice itn., kar je vse 
zelo pomembno. Predstavljajte si, da recimo 
biološki starši zavrnejo otroka, ker nimajo 
nič z njim, po nesreči je pač padel izpod riti, 
splav je bil prepovedan. Družbena travma 
kaj z otrokom, razen seveda, če ga nihče ne 
sprejme v varstvo, tako da verjetno še isti 
dan umre. Po drugi strani recimo neznanec 
ne sme skrbeti za naključnega otroka, četudi 
bi bil voljan in sposoben biti skrbnik, dokler 
ne dokaže svoje primernosti. Podobno se 
stvarnost spremeni vselej, ko kupujete ali 
plačujete, saj nakup spremeni prodajan izdelek 
v vaš izdelek. Čokolade na primer ne pojete 
preden ste jo plačali na blagajni, vendar je to 
celo pričakovano kadarkoli po plačilu izdelka.
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Obstaja torej gora situacij, katere smo se 
naučili spregledati in katere se morajo otroci 
šele priučiti. Kdaj je prišlo do spremembe, 
kako se vesti do časa rituala in kako naj se 
vesti od tedaj dalje. Za primer abaracije od 
predvidljivega bi bilo, če bi se par recimo 
ločil, vendar bi se še naprej vedel kot par, 
celo ko bi si vsak od nekdanjih partnerjev 
že našel novo družico. Podobna abaracija je 
še posebno težavna za starše, ki brez rituala 
ali ustrezne simbolike ne morejo vedeti, kdaj 
njihov otrok ni več otrok oz. koliko je še otrok 

ali celo kakšen otrok sploh je (karakterne 
spremembe). Recimo da otrok zboli. En starš 
zagovarja, da ni nič posebnega in naj gre v 
šolo. Drug zagovarja, naj otrok ostane doma, 
se hitro pozdravi in ne tvega prenosa bolezni. 
Komu naj otrok sledi? Kaj naj si misli o sebi?

Osebno bi na hitro dodal komentar, 
zakaj do tega pride. Če predpostavimo, da 
je oseba skupnost večih skupnosti absolutov 
(celovitih in živih idej), ki se med seboj ne 
ujemajo ali enostavno niso združljive, potem 
lahko tudi predpostavimo, da so različne 
skupnosti različno sposobne spoprijemati se 
z izzivi dignostičnih šin (zunanjih okoliščin). 
Temu primerno si sčasoma skupnosti lahko 
dopustijo v obče dobro oz. z interesom 
preživetja, da se menjajo glede na svojo 
sposobnost odzvati se na dano situacijo, 
skupaj s prednostmi, ki jih tovrstna zaslužnost 
prinaša. Tako skupnost, ki konsistira delavca 
ni ista skupnost, ki ureja potrošnika. Natakar 

se v isti gostilni lahko posledično vede 
izključno tako kot natakar ali izključno kot 
gost. Seveda to ni povsem res, saj ljudje 
nismo omejeni le na eno skupnost, vendar bi 
se pojavila težava, če bi se naključni gost začel 
vesti kot natakar, torej če bi se vklopila ali 
začela izgrajevati neprimerna skupnost.

Ne le da zasledimo multiplost oz. 
mnoštvo binarizmov v občem svetu, 
zasledimo ga tudi v virtualnosti. Tako 
je recimo posploševanje, če primerjamo 
igralca MMOG (massive multiplayer online 
game) in bralca elektronske knjige. Isto velja 
za mobilnega uporabnika in uporabnika 
konzole. Pravzaprav lahko za vsako igro in 
večino platform trdimo, da ustvarijo svet 
zase, natančneje svet v svetu, torej ne gre le za 
vzporedno, pač pa tudi zaporedno multiplost. 
Tovrstna multiplost je lahko, ni pa nujno, 
prepletena. Tako recimo Guild Wars 2, World 
of Warcraft in League of Legends tvorijo lastne 

Slika 13: Šaljiv prikaz neuspešnega 
prehoda iz delavca v počitnikarja.
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svetove, ki pa so lahko vendarle vsi povezani 
preko istega računalnika. Lahko bi rekli, da 
katerikoli svet že naj bi bil tisti, ki je prvi in 
realen, dokler je sam, je v manjšini.

Na tem mestu bi sicer opozoril, kakor sem 
že v prispevku Virtualno, da zaradi dislokacije 
ega med avatarji obstaja kontinuiteta, ne 
glede v katerem svetu se nahajajo. Virtualne 
avatarje presenetljivo botrijo natanko tisti 
problemi, ki so osnova za težave iz občega 
sveta. To seveda kot posledico privede do 
“zasvojenosti” oz. “vpadenosti” v virtualni 
svet. To je najbolj očitno v igrah, ki se 
odvijajo celo kadar jih ne igramo. Tovrsten 
virtualni avatar zahteva, kot biološko telo, 
da se mu vsake toliko posvetimo. Tako kot 
je vsake toliko potrebno nehati brati knjigo 
ali se zbuditi, da se olajšamo ali okrepčamo, 
tako tudi virtualno telo zahteva periodično 
pozornost, da ne izhira. Celo kadar temu 
ni tako, tisti avatar, ki je zapostavljen ali ki 

enostavno ni v uporabi, stagnira. Torej, recimo 
da imamo na voljo eno uro telovaditi ali eno 
uro pobijati virtualne pošasti. Predvidoma 
bo napredoval tisti avatar, ki bo prejemal 
našo pozornost. Seveda v skladu s pravili 
sveta. Virtualni avatar recimo lahko ob smrti 
izgubi izkustvene točke ali prejme negativne 
lastnosti, kot je zlomljena noga, medtem ko 
lahko nepazljiva vadba vodi v nateg, izpah 
ipd. poškodbo telesa. Za oba so enostavnejše 
vaje manj tvegane od zahtevnejših.

To seveda ni naključje, glede na to, da 
večina iger poskuša vsaj delno simulirati 
obči svet, tako da igralcu olajša osvojitev 
mehanik v igri. Kljub temu je presenetljivo, 
da simulacija na neki točki dejansko postane 
svet zase, v kolikor smo ji seveda pripravljeni 
dati priložnost in vanjo prenesti svoj ego. 
Odnos torej ni več med originalom in kopijo, 
torej originalom, ki to ni.

Pritoževanje nad značilnostmi ljudi, ki 
so bili kot mladostniki trajno izpostavljeni 
virtualnim vsebinam, bi znalo imeti precej 
globlje korenine, kot si predstavljamo. Trilogija 
v štirih delih s petimi knjigami Štoparski vodnik 
po galaksiji pozna najhujšo mučilno napravo 
kar jih galaksija pozna. V njej je mučenemu 
predstavljena njegova neizmerna majhnost 
in nepomembnost v vesolju, torej celotnem 
stvarstvu. Uporabnik v neizmernih mukah na 
vseh ravneh svojega obstoja prepozna svojo 
nepomembnost in umre, s čimer se tako 
rekoč vda v svoje mesto v vesolju. Vendar je 
bila ustvarjena alternativna naprava, ki ima 
eno samo razliko. Ustvari povsem identično, 
le da virtualno vesolje, ki je ustvarjeno za 
mučenega. Namesto da bi v tovrstni napravi 
odkril svojo nepomembnost, mu je prikazano 
vesolje, ki je dobesedno ustvarjeno zanj. On 
osebno je najpomembnejši in osrednji del 
vesolja, ki brez njega ne bi imelo pomena 
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in tako rekoč ne bi obstajalo. Vzporednice? 
Ljudje pogosto bežimo v svetove in 
pojasnila, ki so za nas najugodnejša. Smo 
pragmatični. Kaj je torej razlika med trajno 
izpostavljenostjo za uporabnika narejenem 
svetu in občo realnostjo?

Virtualni svet sicer lahko nastane z 
nekim praktičnim namenom, torej mimo 
uporabnika, vendar obstaja gora programovja, 
ki je narejena posebej zato, da te pritegne in 
ohrani tvojo pozornost. Tako rekoč obstajajo 
svetovi, ki so zgrajeni prav zate kot tip 
potrošnika.

Obči svet ima predpostavko, da ni 
narejen za uporabnika. Le bogati ljudje, 
ljudje v močnejših političnih skupnostih ter 
ljudje v neavtokratskih, dobro organiziranih 
družinah imajo priložnost živeti v svetu, ki 
je dejansko zgrajen okoli njih in zanje, saj 
se nanje odziva in prilagaja. Vendar to ne 

velja za večino ljudi, prav tako pa ne velja 
večinoma. Otroci recimo pogosto živijo pod 
“družinsko tradicijo” in “ne vedo kaj želijo” 
ali “kaj je dobro zanje”, torej so izpostavljeni 
svetu, ki sicer jih upošteva, vendar jih v istem 
upoštevanju spregleda. Določi jim mesto. Ali 
jim odvzame izbiro ali pa slednjo tako zameji, 
da dobi le okrasno vrednost. Tudi sicer sta 
vesolje in planet dokaj obstojna tudi brez 
nas, tako da se znotraj evolucijske zgodbe 
pojavimo kot prišlek, ki se trudi preživeti v 
dinamičnem okolju. Temu primerno sreča ali 
nesreča s telesom in vsemi z njim povezanimi 
prednostmi ter pomanjkljivostmi. Občost 
ima torej še veliko za postoriti, da bi se 
lahko kosala z virtualnim, vendar tudi če bi 
se lahko, bi verjetno le ne bila več najslabša 
možna realnost.

Podobno seveda obstajajo tudi knjige, 
sanje ipd., vendar imajo recimo igre prednost, 
da zahtevajo kar najmanj osebnega napora. 

Načeloma lahko torej enostavno shranim 
svoj položaj v svetu, presedlam v drug svet 
po okusu ali nuji, odprem shranjeni položaj 

Slika 14, 15: Wikipedija in YouTube 
kot spletišči, na katerih si uporabnik 
lahko poišče vsebine po lastnem okusu.
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in nadaljujem z udejstvovanjem.

Načeloma težava ni nova, saj je 
imelo podobno težavo centralno vodenje 
gospodarstva, ki ali je potrošniku želelo 
narekovati okus ali pa mu zaradi pomanjkanja 
prilagodljivosti enostavno ni uspelo 
slediti. Država je v tem pogledu enostavno 
preokorna, saj gre primarno za vojaški aparat 
za vodenje teritorija, ne za komercialno ali 
socialno dejavnost, ki jo lahko prevzame nase 
za stabilizacijo patronov inali prebivalstva. 
Stabilizacija torej poteče kot nuja ali 
priložnost, ne pa kot prvotna funkcija, kar 
recimo potrjuje avtokratska organizacija 
državnega aparata, v katerem ima vsak 
birokrat več tehnične moči kot abstraktni 
prebivalec. Vse to razlagam, da nakažem, da 
so sicer potrebne spremembe možne, vendar 
so najizvedljivejše spremembe kozmetične 
narave, resne pa precej globlje.

Težava torej ni nujno na strani virtualnih 
svetov. Privlačnost slednjih je pravzaprav 
mogoče izmeriti tako, da za dostop odštejemo 
ceno. Tu je seveda govora o tem, koliko ljudi si 
ceno lahko privošči, vendar kdor si jo lahko in 
jo je pripravljen poravnati, zagotovo prispeva 
vsaj minimalno željo/voljo po dostopu. Na 
podoben način je sicer mogoče ovrednotiti ta 
svet. Če upoštevamo, da življenje stane, torej 
potrebno je plačati hrano, davke, stanarino, 
potrošne izdelke itn., je mogoče oceniti 
minimalno pripravljenost udeležbe, ki je 
hecno še najnižja za otroka, saj mu slednjo 
predvidoma krijejo starši. Če je temu tako, 
bi se lahko pošalili, da poskušamo otroka 
ohraniti kot udeleženca na podlagi navade. V 
tem svetu ostaja rutinsko. To seveda ni nujno, 
mnogi so precej “aktivni udeleženci”, vendar 
vsake toliko se kdo odloči “izstopiti”. Prav 
tako je veliko primerov, v katerih uporabnik 
enostavno ne uspe poravnati računov za 

udeležbo, torej stroška živil, sanitarij, zdravil 
ipd., tako da na podoben način njegov avatar 
shira in odmre. To upoštevajoč so telesa 
različna in nekatera so precej bolj zahtevna 
oz. manj upravljiva od ostalih, kar ponovno 
predstavlja težavo dostopnosti. Temu 
dodajmo, da večina veščin v življenju nastopi 
kot posledica vaje, ne kot danost, kar ponovno 
pomeni zahtevo po vnosu časa in energije, 
če si želimo zagotoviti celo najosnovnejše 
sposobnosti. Uporabnikov je veliko.

Seveda tega ne navajam, ker bi vam 
želel prikupiti virtualne svetove. Vsaj ne tako 
direktno. Zakaj bi bili slednji kakorkoli manj 
težavni? Sem pa resda nakazal, da znajo biti 
bolj privlačni, vsaj do te mere, da uspešno 
tekmujejo z občostjo, ki jih sploh ne želi 
prepoznati kot tekmece.

Zaželeno bi bilo, da bi se ovedli tržnega 
razmerja, torej stanja konkurenčnosti ter 
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pozitivne elemente prenesli in integrirali v kar 
največ občih svetov. Bi kdo želel oporekati, da 
bi bilo zaželeno, da se družba neha do večine 
prebivalstva obnašati, kot da gre za tatove ali 
izmečke, ki se jih ohranja na strani dobrega 
skozi disciplino? Družba bi se lahko ukvarjala 
s tem, kaj mi lahko ponudi, da bo povečala 
mojo željo po sodelovanju, kot to recimo 
stori Študentska delovna brigada ŠOUM. 
Namesto tega je glavna skrb družbe, da v 
vsej svoji svobodi ne bom prekršil katerega 
od zakonikov in direktiv. Ki si jih verjetno 
nikoli ne bom vseh ali večine prebral, kar 
verjetno velja za večino prebivalstva. Niso 
tako zanimivi kot Harry Potter, katerega sem 
precej mlajši prebral vse dele. Ustava ima 
težko konkurenco.

Ponovno, če je občost slaba, to seveda ne 
pomeni, da je virtualnost dobra. Če kaj, slabša 
kot je občost, slabša je lahko virtualnost, da si 
še vedno lahko privošči konkurenčni položaj. 

Kot uporabnik si želim kar najkvalitetnejših 
vsebin.

Osebno bi raje navedel kakšen manj tržni 
odnos, vendar trenutno na trgu in okoli trga 
potekajo glavni boji za obstoj imaginarijev. 
Ne smemo torej pozabiti, da pri virtualnih 
svetovih pogosto gre za komercialo, katere 
namen ni dejansko koristiti uporabniku, 
torej mu posredovati kvaliteto, pač pa iz 
njega izključno izbezati kapital. Tovrstni 
svetovi torej delujejo predatorsko. Izkoristijo 
pomanjkljivosti plena in sicer proti komurkoli, 

ki se v past ujame. To ni nekaj novega, ni pa 
zato nič manj problematično.

Naprej lahko opozorim na pojav, ki mu 
bom tukaj rekel mehurčkanje. Pri njem se 
splete povsem drugačen odnos med osebo in 
svetom. Namesto da bi bila oseba dinamična 
in se premikala med različnimi svetovi, si 
začne okoli sebe spletati splet svetov ali vsebin 
sveta. Te jo potrjujejo in utrjujejo na mestu. 
To seveda ni nekaj problematičnega samo 
po sebi, saj gre za dokaj osnovno identitetno 
gesto, vendar postane skrajno problematično, 

Slika 16: Facebook je bolj znan ponudnik, ki v zameno za prost dostop trguje z informacijami 
uporabnika. To pomeni, da boste sčasoma obdani z oglasi sorodnimi vašim iskanjem, vaš zid pa bo 

dal prednost všečkanim osebam in stranem.
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v kolikor se tovrsten položaj komercializira. 
Ob komercializaciji dobimo podoben učinek, 
kot ga doživljajo ljudje v celicah Matrice. 
Individualno seveda položaj ni težaven, 
vendar jim je odvzet pregled namernega vpliv 
na svet okoli sebe. Gre se torej za sistemsko 
prikrajšanost, v kolikor je mehurčkanje edina 
odobrena oz. spodbujana oblika bivanja.

Lahko bi rekli, da gre pri mehurčkanju 
za nasprotno skrajnost od prej omenjene, 
v kateri te sistem povsem spregleda. V tem 
primeru ti dejansko ponudi, da si okoli 
sebe oblikuješ idealen svet zase. Če je torej 
prej obstajala samo abstraktna družba brez 
ljudi, sedaj obstaja samo posameznik brez 
konkretne družbe, saj je slednja le artikel 
potrošnje, ne pa politična skupnost. Politika 
se nahaja izven njegovega dosega, saj je 
inherentno nesposoben prerasti samega sebe. 
Za to poskrbi okoli njega spleten svet.

Mehurčkanje ima dve glavni težavi. 
Najprej gre za izredno omejen način življenja. 
Postavljena je osrednja tematika, okoli katere 
se sčasoma vzpostavijo meje. Sistem spremlja 
izbrane temo in ti prinaša več iste teme v 
obliki priporočil. Slednje postane težavno, 
kadar priporočila preglasijo možnost izhoda 
(interesno neobremenjene rezultate potisne 
vstran) ali te skozi ujčkanje spravijo na 
mentalno stanje otroka. Druga težava je 
odsotnost političnega delovanja. Poveča se 
nadzor nad mehurčkom, vendar slednji je 
velik le toliko, kolikor je velik človek. Večina 
ljudi milo rečeno ni prav velikih. Posledično 
imajo priložnost eksperimentirati tako rekoč 
le na dosegu svoje roke. Tvoj denar izgine, 
kakor hitro opraviš plačilo na blagajni. Pojavi 
se skupaj s plačo. Hrana se pojavi v trgovinah 
in restavracijah. Novice se pojavijo na straneh 
novinarskih hiš. To je samo nekaj osnovnih 
stvari, pri katerih nimamo nikakršne besede. 

Kako naj torej preverimo, kako odločitve 
vplivajo na svet izven mehurčka, ki seveda 
ni statičen, pa vendar je mehurček. Če 
preveč treseš, tvegaš, da poči. Življenje izven 
mehurčka je kriza zase. Opozoril bi, da 
lahko tovrsten človek verjame skoraj karkoli, 
pa vendar ne bo imel priložnosti opazovati 
posledic svojih prepričanj. Lahko bi rekli, da 
je razbremenjen sposobnosti presoje samega 
sebe. To seveda ni izrecno njegova težava, saj 
politika leži drugje, vendar bi bilo zaželeno, 
da prej ko slej ne bi.

Mehurčkanje načeloma ni le virtualni 
pojav, vendar je brez dvoma proces, ki ga je 
razvoj virtualnega spodbudil in sicer skozi 
možnost spremljanja kaj posamezniki počnejo 
in finega odzivanja na njihovo početje. To je 
mogoče predvsem, kadar prestopijo iz občega 
v WWW.

In seveda naj navedem, tako kot za vsak 
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teren se je potrebno boriti tudi za virtualni 
prostor. Slednji ni samoumeven, pač pa 
zakoličen tako za trg kot iz strani trga. Lep 
primer je boj za piratske posrednike, ki je 
lepo prikazan v dokumentarcu TPB AFK: 
The Pirate Bay Away From Keyboard. Prav 
tako je svoj čas odmevala SOPA in ACTA. 
Boj poteka tudi za občo dostopnost do 
interneta, ki je pogojno kršena. Izguba proti 
ponudnikom interneta bi pomenila, da lahko 
uporabniku ponudijo omejen nabor strani, 
nakar se ostale odblokirajo glede na plačilno 
sposobnost, torej podobno kot kupovanje 
kanalov preko televizije. Predstavljajte si, 
da dobite recimo dostop do Wikipedije, 
Facebooka in Gmaila, vendar morate plačati 
za YouTube, Steam in Library Genesis. 
Podobno ne sme ponudnik zamejiti dostopa 
skozi umetno upočasnjevanje, da bi lahko 
ponudnik ponudil polno hitrost po višji ceni.

Obstaja torej kup bojev za teren, katerega 

bistvo je dostop do globalnih storitev, 
globalne povezanosti in kvaliteta tovrstnega 
dostopa. Ne pomaga, če je glavno vprašanje 
virtualnega terena, kako ljudi pregnati iz 
njega.

Za hip bi tudi opozoril, da smo pri 

virtualnih svetovih občasno izjemoma 
pristranski. Vzemimo za primer klepetalnice. 
Tehnično gre za prostor z izredno omejeno 

količino podatkov. Manj kot je podatkov in 
hitrejša kot je povezava, hitrejši je prenos. 
Prenos besedila recimo zahteva minimalno 
količino podatkov, medtem ko je avatar 
omejen na majhno profilno sliko ali ime. 
Gre se torej za pospeševanje komunikacije 
skozi okleščenost posredovane informacije. 
Vendar je ta v večih oblikah. Telefonski 
pogovor tehnično ni nič drugega kot tovrstna 
klepetalnica, le da seveda ni virtualna, saj 
informacije niso vizualnega tipa, pač pa gre 
za dva avatarja pod kodo telefonske številke, 
ki posredujeta informacije za tvorbo zvoka 
v slušalki, po možnosti razumljivi govor. 
Prepoved, zamejitev ali nesposobnost 
vzpostavitve tovrstnega prostora je torej velik 
socialni pritisk, recimo iz strani staršev. Če ste 
pozorni, kadar se poslavljate od ljudi, občasno 
lahko začutite stisko. Ne morete enostavno 
oditi, ko vam zmanjka teme. Enkrat sem stisko 
ubesedil “Občutek imam kot da se je ravnokar 

Slika 17: Naključni primer komunikacije 
družine skozi virtualno klepetalnico.
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vzpostavil socialni prostor in moj odhod ga 
bo razdrl”. Oba sva vedela kaj mislim. Obči 
svet deluje po istih pravilih, le da so naša 
čutila precej bolj razvita za posredovanj in 
prejem informacij na kratke relacije, tako da 
je količina informacij mnogo večja. Navedel 
sem torej primer treh klepetalnic, ki sledijo 
isti logiki, vendar se ljudje ne obnašamo, kot 
da gre za preferenco, pač pa za odtujenost, 
nepristnost ali kar izdajo.

Kot pisec pesmi, besedil in prispevkov 
se zavedam, da pisanje vzame ogromno časa. 
Situacija je torej takšna, da se recimo očita 
“visenje na telefonu”. Vendar si poglejmo 
nekoliko daljša dela pisateljev ali nasploh delo 
novinarjev. Če bi krajša telefonska sporočila 
združili v daljše tekste in jih posredovali 
naenkrat, bi se zlahka zabrisala tehnična 
plat razlike med novinarskim prispevkom in 
SMS sporočilom, razen seveda, da novinarji 
praviloma ne vstopajo v obojestransko 

komunikacijo. Isto in še izraziteje s pisatelji. Če 
pomislim koliko ur mora iti v delo kot je Igra 
prestolov, pa četudi samo v prevod, me zlahka 
zmrazi. Nato seveda lahko zamenjamo teren 
in rečemo, da ni težava v količini, pač pa vrsti. 
Pisateljevanje in novinarstvo imata namen 
(prispevek človeštvu ali služenje denarja), 
e-chat ga nima (individualna dejavnost). 
Vendar tovrsten pogovor ponovno ni nekaj, 
kar bi bilo omejeno na e-storitve. Ljudje si 
sedaj že stoletja sproščeno dopisujemo kakor 
se je cena dopisovanja pocenila, medtem ko je 
vsakodnevno kramljanje tako rekoč večno in 
zanimivo bi bilo “tetam” prepovedati visenje 
ob kavi, ker gre za neproduktivno ravnanje. 
Če se lotevamo kritike virtualnosti na tej 
ravni, bi si želel konkretnejšega izziva.

Naprej bi opozoril, da osebno najraje 
berem v tranzicijskem času, torej na poti med 
točko A do točke B. Predstavljam si, da ulica 
običajno ni prostor, kamor bi ljudje potovali, 

tako da se mi zdi dokaj samoumevno, če 
je to tudi prostor, kjer poskušajo najti kar 
najboljši način, kako se zmotiti. Lahko bi 
seveda vstopali v “intelektualne debate z 
mimoidočimi”, vendar mi izkušnja veleva, 
da bi se verjetneje umaknili sami vase ali 
pa povzročali težave neposredni okolici, v 
katero bi izlivali svojo zdolgočasenost. Izraba 
mobilnika je idealna za tovrstne scenarije, 
medtem ko e-bralniki kljub napredku 
(pocenitev in uporabnost) še vedno ne sodijo 
med komoditete.

Seveda je smiselno, da se poskušamo 
politizirati okoli vprašanja virtualnih svetov, 
vendar bi bilo morda smiselno prisluhniti 
tistim, ki tovrsten svet najbolj uporabljajo, 
karkoli že imajo za povedati. Nenavsezadnje, 
če jim to odvzamemo, potem predpostavimo, 
da se niso sposobni odločati o lastnem 
delovanju, torej stanje otroka, kar je nekoliko 
ponižujoča univerzalija.
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Neo-Neo vs. Matrix

V Špegel se lahko prijavite na mail:
spegel.magazin@spegel.si

Novo šolsko leto je pred vrati.
Nov zaključek šole je vse bolj zatrno tukaj.

Mi pa še kar ostajamo.

Se želiš nalezti našega ne-neo duha?
Naj ti novost postane tradicija?

Pridruži se nam.

43

http://spegel.si


Prigode hrabre Eve

Zasluge

Pri izdelavi so sodelovali

Predsednik društva:
Sebastjan Pepelnjak

Višji predstavnik:
Aljaž Božičko

Predstavnik:
Anja Karovič
Barbara Meglen

Nosilec rubrike:
Aljaž Božičko
Barbara Meglen
Dušan Klinar

Član rubrike:
Jože Slobodnik
Maks Valenčič

Programer:
Klemen Fajs

Lektor:
Aljaž Božičko
Urška Butara

Urednik revije:
Aljaž Božičko
Gabriela Janež
Jasna Janež

Grafični oblikovalec:
Aljaž Božičko
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