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Umetnost vojne [done]
Aljaž Božičko

Končno prebrana. Je upravičena svojega slovesa ali gre za 
prenapihovanje zastarelih pogledov v zasledovanju modernih 
ciljev? Besedilo odkriva dobre in slabe strani brane knjige, 
kakor tudi nekaterih drugih del. Je Umetnost vojne še vedno 
relevantna za današnji čas?

V prispevku Umetnost vojne sem 
komentiral knjigo Umetnost vojne od 

avtorja Sunzi, ne da bi prebral knjigo. Ost je 
bila usmerjena na razumevanje knjige ostalih 
ljudi, ne moje lastno, četudi ni bilo izključeno. 
Sedaj sem prebral knjigo in se čutim nekoliko 
dolžnega in privilegiranega poročati o svoji 
izkušnji. Get ready.

vtis
Umetnost vojne je pisana podobno kot 

Biblija, četudi povsem drugače. To je bil moj 
prevladujoči občutek med branjem, ki se mi 
je vselej znova vračal in potrjeval. Posledično 

nimam težave razumeti, zakaj zbuja toliko 
zanimanja in zakaj se je h knjigi mogoče 
vselej znova vračati po nasvete.

Uporabljeno je vserekanje. Ob uporabi 
te besede, seveda ne mislim relativizma, 
četudi Umetnost vojne v precej pogledih 
meji nanj oz. njegove osnovne predpostavke. 
Vserekanje je način izražanja, ki ga je mogoče 
vzeti za izhodišče praktično kateremukoli 
dejanju. Vključiš toliko primerov ali navedeš 
toliko izjem, da je praktično nemogoče 
narediti nekaj v neskladju z virom izreke. V 
znanosti je pomembno, da je teorijo mogoče 
ovreči, torej da obstajajo pogoji, ob izpolnitvi 
katerih se teorija izkaže kot napačna. Če 
recimo na Zemlji stvari ne padajo proti Zemlji 
brez konkretnega razloga iz fizike, to postavi 
pod vprašaj delovanje gravitacije. Gravitacija 
je namreč stalno prisotna. Pri vserekanju se 
temu problemu izogneš skozi stalno menjavo 
teh pogojev s tistimi, ki so najbolj primerni Slika 1: Naslovnica
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za bran celote ali dosego cilja. Vserekanja. 
Namesto da bi torej postavil pod vprašaj 
teorijo gravitacije, si izmisliš antigravitacijo 
ali pogojno delujočo gravitacijo, ne da bi jo 
umestil v model gravitacije. It must exist, 
so it does. Težava je, da pri tem nisi ovrgel 
ali prilagodil prvotne teorije, ki teh dokaj 
resnih prilagoditev ni predvidevala. Če se 
torej sklicuješ na besedilo, gre za izrazno 
neomejeno količino legitimnosti. Seveda to 
tudi pomeni, da je mogoče povedati zakaj 
natanko je katerokoli dejanje tako rekoč 
idiotsko, but you get the idea. Zmagovalci 
se razglasijo za genije in če več truda 
kot je bilo vloženega v celoten proces 
zmagovanja, bolj upravičeni se počutijo do 
svoje genialnosti. Biblija recimo to doseže s 
številom nepovezanih zgodb, saj boš lahko 
našel opravičilo za skoraj vsako dejanje, če se 
ti pa ne da, si lahko še vedno kakšno zgodbo 
izmisliš. To bi bilo morda nekoliko težje v 

Umetnosti vojne zaradi njene enostavnosti, 
vendar to nadomesti avtor, ko ti razloži, da 
če boš sledil njemu, boš gotovo zmagal, če ne 
bo kazalo da boš zmagal, te ne bo podpiral 
(saj ni neumen), pa vsaka bitka je edinstvena 
in najboljša organizacija je nepredvidljiva ter 
navidez kaotična, kar je seveda mogoče doseči 
le, če izumljaš nove načine organiziranja 
in bojevanja. Novo je torej predstavljeno 
kot staro, kar je absurd. Konec dneva torej 
ugotoviš, da avtor reče vse in nič. V primeru 
Umetnost vojne je točka vserekanja avtorjeva 
sposobnost. Hkrati navede tvoje napotke za 
uspešno vojno, spodbuja k nastanku novih 
in cen nepričakovano strategijo. Te stvari 
se spodbijajo, kar ni omenjeno, vendar vse 
prihajajo od njega, tako da morejo biti dobre. 
In verjetno so. Vsaka zase. Ne pa vse hkrati.

namen
Da avtor reče “nič” pa seveda ponovno 

ni res. Tako kot Biblija ima besedilo drugačno 
vrednost. Pomisleka. Nauka. Če ga vzameš 
dogmatsko kličeš po porazu, kar te je opozoril 
že avtor. “Nič” je bolj navodilo za branje. 
“Pravila” so posledično predstavljena kot 
“pomisleki”. Sunzi skratka ne da zapovedi, 
pač pa nekakšen “ko razmišljaš o vojni, ko 
načrtuješ vojno in ko se greš vojno je dobro 
temeljito razmisliti o napisanem v tej knjigi”. 
Tehnično gledano torej umetnost vojne ni 
mogoče uporabiti za legitimacijo česarkoli, 
vendar to ni povsem res, daj avtor tega ne 
pove na tako jasen način oz. izvaja precej 
konkreten public relations (PR).

To nas pripelje do druge presenetljivosti 
knjige. Je noro kratka. Ne ker bi bila “kratka” 
z našim razumevanjem kratke knjige, pač pa 
ker dejansko ima komaj kaj besedila. Vse je 
podano v nekakšnih kratkih proznih verzih. 
Kot da bi dajal napotke. Ni leporečenja, 
pragmatičnost je na vrhuncu. Kar se lepo 
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pokrije s tem, da je knjiga izredno enostavna 
za branje. Idiotsko enostavna. Poznate tisto 
“povej mi po kmečko.”? Tako enostavna. 
In verjetno dokaj upravičeno. Namenjena 
je v branje na videz poljudnemu vladarju ali 
vojskovodji. Slednji verjetno za čas pisanja 
knjige niso bili obče pismeni. Poskrbeti je 
torej moral, da kdorkoli že bo prebiral njegovo 
knjigo zaradi nepismenosti ne bo izgubil 
zanimanja hkrati pa bo lahko bral napisano 
kot priročnih, jasno členjen po poglavjih in 
tematikah.

Dejansko delo precej spominja na 
Machiavellijev Princ, torej da dobiš močan 
občutek, da je pisana za določeno ne povsem 
jasno katero osebo, ki naj bi ugotovila kako 
genialno je imeti avtorja besedila na svoji strani 
in se iti zmagovalno vojno. Igra je namreč 
takšna. Ideal je imeti avtorja, saj naj bi prinašal 
najboljše možnosti za zmago, čemur dokaz 
je knjiga, vendar če ima vojskovodja knjigo, 

še potrebuje avtorja? Avtor mu predstavlja 
grožnjo, saj bi lahko presedlal k nasprotni 
ekipi, v kolikor mu trenutna ne bi bila pogodu, 
kar bi ogrozilo vojskovodjo. Sunzi se torej 
verjetno zaveda, da sicer mora delati zase PR, 
vendar hkrati na svoje čelo ne sme narisati 
tarče, kar dejansko skozi PR počne. Izziv je 
torej predstaviti pragmatično sliko sveta, v 
katerem je super če Sunzi obdrži glavo na 
ramenih, čemur je verjetno namenjeno zadnje 
poglavje, kjer svetuje, da so specifično vohuni 
(recimo zajeti nasprotnikovi) “uporabni na 
nešteto načinov” in da “V vsej vojski ne bi 
smel biti nihče bližji poveljniku kot njegovi 
vohuni, nihče deležen večjih nagrad, nihče 
obravnavan zaupneje”. Precej drastična 
poteza za nekoga, ki naj bi deloval kar se da 
nepredvidljivo in pragmatično.

Genialnosti
Na splošno imam knjigo predvsem rad, 

saj mi je všeč, če ljudje razmišljajo o težkih 
tematikah in Umetnost vojne brez dvoma 
spodbudi k razmišljanju. V dobro in zlo ne 

gre za navaden priročnik z navodili, pač 
pa dejansko spodbuja k razvoju vojaških 
taktik, ne da bi zastarala z opozarjanjem na 
pomen osnovnih vojaških strategij in vojaške 
psihološke vojne. Verjetno se mi pa od vsega 
še najbolj dopade njen odnos do vojne. Avtor 
večkrat in jasno, tudi s statistiko, opozarja, 
vojna je nekaj slabega, nekaj čemur se je dobro 

Slika 2: Adam Curtis - Bitter Lake
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na vsak način izogniti oz. bolje, jo preprečiti. 
Je draga, tvegana in veliko ljudi bo nastradalo. 
Seveda hkrati pove, da od vojne ni modro 
bežati in če se obiraš z napadom boš verjetno 
na strani poražencev oz. zamudil možnost 
za zmago. Kljub temu, všeč mi je misel, da 
je najboljša strategija tista, ki poskrbi, da do 
vojne nikoli ne pride.

Prav tako mi je zelo všeč, da predstavi 
psihologijo vsakega posamičnega člena vojske 
in pojasni mehanizme za njo. Katere lastnosti 
recimo bodo povzročale katere odzive in 
kako vplivati na psiho lastne ter tuje vojske. 
Na tem mestu je ponovno uporabljeno 
vserekanje, saj dobri poveljniki znajo rečni 
“ne”, vendar dobremu vladarju poveljniki 
ne rečejo “ne”. Sedaj pa vedi, kdo ima prav. 
Seveda pa je stvar mogoče vzeti na način, da 
oba udeležena naj pošteno razmislita o svojih 
prepričanjih, v kolikor prihaja do sporov.

Med drugimi morda omenim še misel, 
da je vojno najbolje zmagati še preden se 
začne, torej potek vojne je posledica skrbnih 
priprav namesto vojaške sreče. Poziv k 
premišljenemu ravnanju torej. Izogibanje 
nepotrebnim žrtvam. Podobno misel, da 
najboljši napad je napad na strategijo. Gre se 
za kontradikcijo na prejšnjo misel, vendar če 
se je nekdo skrbno pripravil na vojno, ga tvoj 
napad zmede, torej dejansko potegne v vojno, 
spravi na raven taktike brez resne strategije. 
Razlikuje torej med napadom na sposobnost 
bojevanja (telo) in volji bojevanja (um).

Umobili
Najbolj jasen umobol je vserekanje. 

Predstavljate si naslednji konflikt. Idealna 
vojska zaupa vladarju, poveljniki razmišljajo 
s svojo glavo in imajo zaupanje svojih 
podrejenih. Vladarjeve strategije naj ne pozna 
nihče, saj posledično izdajalci in vohuni ne 

bodo mogli posredovati genialnega načrta 
nasprotniku. Kako naj torej v takšni situaciji 
poveljniki ugovarjajo? Na ravni taktike ja, 
vendar težava je, da načeloma ne vedo, čemu 
je taktika namenjena, pač pa o tem le ugibajo. 
Če bi vedeli, bi ne bila skrivnost.

In tovrstnih zapletov je cela gora. Saj 
razumem zakaj, vendar vselej znova se vračam 
pred dejstvo, da knjiga pove skrajno malo o 
čemerkoli kar se tiče medčloveških odnosov, 
kar je predstavljeno kot pomemben del vojne.

Prav tako sem izgubljal živce na njegovem 
obračanju k davni preteklosti, kjer so bile 
vojne precej pametnejše. Idealizira skratka 
preteklost, ki je kratko malo ni bilo. Vselej 
znova navaja lik davnega bojevnika. Če bi tak 
lik obstajal, potem njegova knjiga verjetno 
ne bi bila potrebna, mar ne? On seveda vse 
to pozna in posreduje. Čudi me, da sam ni 
ta mogočni, starodavni in nepremagljivi 
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bojevnik. Če je vojna tako enostavna, zakaj ne 
poskuša postati vladar dežele kar sam. Kako 
plemenito od njega, da je le svetovalec.

Na splošno je iz nje težko izdelati 
kakršenkoli model, ki bi vključeval več kot 
eno centralno osebo in goro brezpogojne 
sistemske vdanosti na podlagi dokazanih 
kompetenc, ki se jih dokaže z uporabo taiste 
lojalnosti. Saj vredu, razumljivo, pragmatično, 
vendar če bi želel na podlagi povedanega 
sestaviti katerikoli družbeni model z več kot 
eno osebo v lastnem kampu, bi znal imeti 
resne težave, kaj šele da bi načrtoval družbo, 
to bi bila nočna mora. V bistvu bi sistem 
verjetno izgledal tako kot izgleda dandanes, 
torej večina ljudi povsem nevednih, da lahko 
par ljudi za zaprtimi vrati načrtuje prihodnost 
generacij, glavna grožnja sistemu je pa seveda 
šepetalec, ki pove kaj se znotraj teh krogov in 
na terenu dejansko dogaja. To je sprejemljiv 
sistem za vojno stanje. To ni sprejemljiv 
model za načrtovanje katerekoli družbe, ki 
živi ali naj bi živela izven vojnega stanja.Slika 3: Najboljše knjige za vladanje 

upravičijo katerokoli trditev v njihovem 
imenu, kar olajša vladanje.
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Poletje v tovarni 2/2
Aljaž Božičko

Tovarna je znano področje produkcije in izkoriščanja, vendar 
koliko dejansko vemo o tovarni? Kakšne so naše osebne, ne 
akademsko-teoretične izkušnje? Kako razumeti tovarno, ko 
dejansko mi ali naši bližnji postanemo del nje? Predstavljam 
izčrpno osebno izkušnjo meseca dni dela v TOVARNI.

Tretji teden

Zanimiv je bil Dan Marijinega vnebovzetja. 
Nisem vedel, da je državni praznik, tako 

da sem šel na delo. Kot kaže so bili tam 
večinoma ljudje, ki so se prav tako spozabili. 
Zamudil sem, ker avtobusa zjutraj ni bilo, 
tako da sem zamudil razporejanje delavcev. 
Posledično sem se prvič soočil s težavo, da 
me niso imeli kam dati, niso pa pretirano 
radostno prenašali, če sem delal toliko, 
kolikor sem bral. Poskusil sem vsaj dobiti 
malico, vendar mi je bilo rečeno, da moraš 
delati več kot 4 ure, da ti pripada. Odslovili 

so me po približno dveh urah.

Nadure sem na lakiranju delal le enkrat, 
to pomeni dodatne 4 ure. Predvsem se naučiš 
dinamike med izmenami. Najtežja je jutranja, 
popoldanska je precej bolj sproščena. Baje 
so na popoldansko premeščeni nekateri 
delavci, ki jih imajo šefi osebno raje. Razlog 
je v tem, da se najbolj priganja jutranjo, kar 
običajno pomeni, da ostane rezerva. Vendar 
se bo ta rezerva pisala naslednji izmeni. 
Ker naslednje izmene niso tako preganjane, 
rezerva ponavadi ne ostaja. Če se to kakorkoli 
poveže z “šef ima one raje”, se med delavci in 

do šefov dokaj naglo razvijejo dokaj prikriti 
napadalni odnosi. Kot prvo ti namreč ni 
priznano delo, kot drugo je priznano nekomu 
drugemu. Nekaj podobnega kot v akademiji 
kraja intelektualnega dela. Produkt resda 
ne predstavlja identične zakonsko urejene 
sentimentalne vrednosti, saj akademija 
proizvede le nekaj del na leto, medtem ko v 
tovarni govorimo o stoterih kosih na izmeno. 
Težko je torej s to primerjavo razumeti, kaj za 
delavca pomeni posamičen izdelek. Lahko bi 
rekli, da je zanj edini dokaz njegovega obstoja 
za čas bivanja v tovarni. Pretiravam, vendar 
opozoril bi na pomen tega, da delavec ve 
kaj počne. Zakaj je bil del sindikalnega boja 
izvedeti končni produkt dela. V kolikor ne 
veš, čemu je namenjeno tvoje delo, ne moreš 
oceniti svojega dela niti pred samim seboj, niti 
pred drugimi. Ne moreš oceniti, kaj si počel 8 
ur, ko ti ni bilo dopuščeno biti oseba. Nimaš 
zgodovine. Posledično lahko postane delavec 
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precej navezan na izdelke, še posebno višje 
v proizvodnji, ko izdelavo delov nadomesti 
sestavljanje kosov.

Tu nekje so se začele težave. Imam 
precej velike roke in vselej sem nosil nekoliko 
premajhne rokavice, vse od prvega delovišča 
dalje. Vendar je sedaj celo teh zmanjkalo. 
Na lakiranju oz. poliranju delaš z nekoliko 
jedkimi snovmi, tako da je priporočljivo 
imeti zaščito. Ker rokavice nisem več spravil 
čez zapestje, sem zahteval premestitev. Kot 
kaže me niso nikjer drugje potrebovali. Nekaj 
dni sem še zdržal, tako, da sem plenil zadnje 
zaloge rokavic v okolici, vendar je prej ko slej 
tudi teh zmanjkalo. Tako sem po treh dnevih 
postopoma začel vse bolj tanko piskati. Šefi 
so se zavedali, da me ne morejo prisiliti k 
delu, saj bi to lahko bil precejšen postopkovni 
prekršek varnosti delavca in to je bila 
nekakšna travma tovarne. Vendar se je začel 
uresničevati scenarij, v katerem niso imeli dela 

zame, četudi sem prihajal “pravočasno”. Večje 
številke rokavic so naročili, vendar ni nihče 
vedel, kdaj pridejo in nekako je prevladoval 
občutek, da jih še nekaj časa ne bo. Želel 
sem si plačo, tako da sem pred šefi postajal 
kreativen. Načeloma sem že precej vedel o 
delu ljudi okoli sebe, tako da sem se recimo 
ponudil, da prevzamem in tako razbremenim 
delo drugega delavca, nekoliko bolj mobilne 
sorte. Kot kaže je delovalo, skupaj z mojim 
ječanjem šefu. Začel je vpraševati vse bolj 
okoli, dokler mi ni našel dela na sosednem 
oddelku. To je v tovarni nekaj neverjetnega, 
saj oddelki ne sodelujejo med seboj, tudi če se 
nahajajo pol metra drug od drugega.

Tako sem prišel v vajeništvo za 
tovornika. Tako mi je rekel delavec, ki sicer 
ni bil šef, vendar je imel dokaj specializirano 
delo, tako da sem mu postal vajenec. Bil je kar 
ponosen na to. Občutek imam, da delno zato, 
ker sem bil Slovenec, on pa z juga. Razumela 

sva se bolj malo, vendar dovolj, da sem naglo 
posvojil vsa dela, ki so mi bila naložena.

Najprej sem moral enostavno čistiti 
gajbe in vanje dajati nove neprevodne vrečke. 
Te gajbe sem nato moral tovoriti na označena 
mesta. Nato sem moral delavkam pripravljati 
izolacijo in čistiti osrednji izmet. Nisem čisto 
prepričan, če vem za kaj se je šlo, mislim da 
sem je bil oddelek osredotočen na primarno 
produkcijo delov izdelka in popravilo izmeta 
višjega ranga. Kose sem nato tovoril na mesta 
za odvoz in hkrati vzdrževal. Nato sem moral 
hoditi po tovarni in tovoriti izpraznjene 
gajbe na moje mesto za čiščenje. Prav tako 
sem se sprehajal po oddelku in pregledoval 
izmet strojev v produkciji kosov. Tem je 
bila namenjena cela hala in to delo je bilo 
še največji izziv. Čistiš namreč halo stroja, 
vendar vanjo ne smeš, saj bi se izpostavil 
stroju oziroma zmotil stroj pri delu. Večina 
izmeta je padla v gajbe, ostalo sem pometel 
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na kup in odtovoril v končni izmet.

Delo sem oboževal, saj mi je količinsko 
predstavljalo izziv. Šele tretji dan sem začel 
ponovno čutiti, da sem dovolj hiter, da mi 
zmanjkuje dela po pol ure skupaj. Delo je 
bilo mobilno, z oddelkom sem se super ujel 
in lahko sem razkazoval svojo iznajdljivost. 
Namesto da bi kante z izmetom čez celo 
halo nosil do mesta za končni izmet, sem v 
kanto vtaknil metlo in jo večino časa z rahlim 
potiskanjem manevriral po tleh. Fun.

V treh dneh tovorjenja se mi je zgodilo 
precej zanimivih reči. Delo ni povsem 
nedolžno. Enkrat sem tovoril kup škatel in 
bil malenkost preveč vnet. Kup je bil višji od 
mene in potiskaš ga po tleh. Nižje potiskaš, 
manj je trenja. Nenadoma je nekdo stopil 
predme. Ustavil sem se in kup se je začel 
prevračati naprej. Naglo sem se stegnil in 
ujel zgornje škatle, vendar se mi je prst ujel 

mednje. Uspel sem preprečiti nesrečo, vendar 
sem dobil na prstu precej zoprno modrico. 
Od tedaj sem bil nekoliko previdnejši, prst 
me je bolel še kak teden.

V tovarni delajo večinoma ženske in bil 
sem takoj prevprašan, če sem v zvezi in nato 
kaj sem po horoskopu, če imam rad dekleta, 
kaj študiram, od kod prihajam … mlad 
samski moški je vroča tema.

Še vedno sem bral revije med malicami, 
vendar ker je moj oddelek imel mizo za 
počitek nekoliko bližje delovišču, sem 
naslednji dan vzel nekaj revij več in jih pustil 
na mizi. Takrat se mi je posvetilo, kakšen 
je odnos običajnega delavca do tovarne. 
Delavke so jih z veseljem listale, četudi samo 
zaradi slik. Večina ni kupovala revij tipa 
Joker, National Geographic ali Kralji ulice, 
tako da so jih pregledale že iz radovednosti. 
Ena je celo ostala na pavzi in brala, namesto 

da bi se vrnila na delo. Dokaj jasno mi je 
postalo, da so ostali delavci v podobni osebni 
stiski kot jaz, in da tovarna tako kot mojo 
preganja njihovo osebo. To sem lahko videl 
po tem, da sem moral kasneje revije skrivati. 
Delavci so me opozarjali, da bodo oni in sam 
imel težave, če jih vidi šef. To je bilo čudno, 
saj sem jih puščal na mestu za sprostitev. 
Drugače povedano, tovarna skrbi, da delavec 
ne izgleda kot človek. Torej, vzpostavil sem 
že, da med delom ne sme biti oseba. Vendar 
je stvar globlja. V kolikor izgleda kot oseba 
med prostim časom, potem je to že pritisk 
na šefa, ki naj bi tega delavca komandiral. 
Če delavec med prostim časom kar najmanj 
izgleda kot delavec in kar najbolj kot človek, 
ga je precej težje kot delavca podrejati. Sicer 
si težko predstavljam, kakšno funkcijo ima 
preganjanje revij na mestu za sprostitev. Zakaj 
je prostor za sprostitev še vedno mesto strahu 
pred tovarno?
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Na tovorjenju sem se naučil relacij med 
oddelki. Načeloma sem opravljal delo težkega 
čistilca, torej čistilca izmeta in ostalih bi-
produktov strojev in dela. V hali s stroji je bil 
zastrt prostor, v katerem so izdelovali znake 
za lakiranje. Imeli so precej smeti od stroja, 
tako da sem se ponudil, da počistim. Rekli so, 
da ni treba, potem sem kljub temu. Kasneje 
mi je rekel še mojster, naj tam ne čistim, ker 
gre za drug oddelek. Torej, pol metra razlike, 
nobenega dodatnega napora pri čiščenju, 
isti prostor, oddelki ne sodelujejo. Sem pa 
imel zadolžitev čistiti izmet stoja, ki ga je 
uporabljala taista skupina ljudi.

Začel sem tudi peti. Torej, na večini 
delovnih mest je zoprno peti, ker nisem toliko 
dober, da bi me ljudje prenašali. Jaz doma 
težko prenašam sestro. Sem pa bil v pevskem 
zboru od vrtca, tako da nekaj zaloge sem 
imel. Pomikal sem se po velikem območju, 
in ker nisem smel poslušati glasbe, medtem 

ko v tovarni stalno donijo in cvilijo stroji, 
sem bil rahlo depriviran konkretnih zvokov. 
Najprej sem začel preverjati, katere pesmi še 
znam dovolj, da me jih ni sram peti. Nazadnje 
sem si najraje pel Slovenskega naroda sin in 
Bilečanka. Slednjo sem znal prvih par kitic, 
ki so me precej ganile, tako da sem se potem 
na netu naučil še preostanek. Pa Rudolf the 
Red Nosed Raindeer in Cigu, cigu, cagu sem 
si še rad prepeval. Skratka, postopoma sem 
se kalibriral. Pri petju sem seveda pel sebi, če 
me je kdo slišal, je bila njegova stvar. Zgodilo 
se mi je, da sem enkrat šel mimo skupine 
šefov in eden od njih se obrne in me vpraša, 
če imam muziko. Odvrnem, da pojem. 
Na kratko mi je pojasnil, da je mislil, da 
poslušam glasbo, ker to bi bilo prepovedano. 
Tako sem izvedel, da petje ni prepovadano. 
Kasneje sem se pogovarjal s prijateljico, da je 
ona podobno imela sodelavca, ki je prepeval. 
Ker je na delovnem mestu bilo prepovedano 

praktično vse, je pel. Ugotovil sem, da je petje 
super stvar za identifikacijo. Precej sem se 
lahko ukvarjal s seboj, medtem ko sem pel. 
Kako pojem, kaj pojem, kaj bi si o mojem 
petju mislili drugim, kje pojem, ali bi se 
naučil kakšne nove pesmi … gora vprašanj. 
Navado sem opustil, ko sem ponovno prišel 
na statično delovno mesto.

Ko so sodelavke omenjale horoskope, 
sem se spomnil, da znam prerokovati, kar 
sem seveda omenil. V bistvu sem stvar 
omenil že na prejšnjem delovišču in se tam 
dogovarjal za prerokovanje, vendar sva 
z delavko imela težavo priti skupaj izven 
delovnega časa, ker sem malical v menzi, ona 
pa na tistih mizah za sprostitev. Tako sem 
drugi dan na mizo poleg revij priložil tarot 
karte. Delavke so bile precej zainteresirane 
in kmalu smo se začeli dogovarjati. Težava se 
je bilo dobiti na istem mestu, ker niso hodile 
v menzo, malice seveda nisem nameraval 
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preskakovati, medtem ko so bili odmori le 
10 minut. Prerokovanje vzame minimalno 10 
minut. Kljub temu sem med tem časom uspel 
prerokovati. Prva prerokba ni bila najbolj 
spodbudna. Sploh ni bila spodbudna. Vendar, 
kot sem jim pojasnil – moja vloga je preroški 
svetovalec. Jaz prerokujem, s tem usmerim 
pozornost, nato je pa na ljudeh, da vplivajo 
na prerokbo skozi samoiniciativo. Ohranijo, 
kar je dobrega in se uprejo slabemu. Ženska 
kateri sem prerokoval, me je razumela 
samo napol, vendar sem lahko videl, da je 
bila precej žalostna. Težko je razložiti kako 
se prerokovanje in preroško svetovanje 
razlikujeta človeku, ki je izpostavljen le 
običajnemu prerokovanju in te na pol 
razume. Kakorkoli, nato sem prerokoval 
še eni Slovenki, s katero sva se poznala že 
od lakiranja. Njej sem prerokoval kar na 
delovišču, malenkost sva si priredila prostor 
in se prikrila. Ko je šla skupina šefov mimo, 

sva postala na hitro zelo zaposlena, dokler ni 
bil zrak spet čist. Prerokba je bila obetavna, 
tako da se je vesela vrnila na delo. Tudi druge 
so si želele prerokbe, še posebno, ker sem to 
počel brez zahteve po plačilu. Načelo je bilo, 
da sprejemam donacije, kdor želi donirati 
lahko, vendar plačila ne zahtevam. Zanimivo 
mi je bilo, ko mi je ena delavka rekla, da naj 
nič več ne prerokujem, ker mi delavka, kateri 
sem prerokoval, ni donirala. Nisem sicer 
mogel več prerokovati, saj sem bil premeščen 
na zadnji oddelek, čisto sobo. Clean room. 
Zabavalo me je, da ga delavci poznajo 
predvsem po angleškem izrazu in običajno 
jih je moje slovenjenje zmedlo. Morda zaradi 
multinacionalne strukture tovarne. Neumno 
se mi je zdelo govoriti Clean room, tako da so 
se prej ko slej navadili, kaj mislim.

Četrti teden
Kot omenjeno bi moji premestitvi znalo 

botrovati dogovarjanje med šefi, vendar 
formalno enostavno zame ni bilo rokavic, 
medtem ko je bilo tridnevno delo le začasno. 
Enkrat me je sicer mojster pri dogovarjanju 
vprašal, če sem rad tovornik. Občutek sem 
imel, da v kolikor rečem ja, bo dal besedo 
zame. Dal sem medel potrdilni odgovor, ker 
sicer mi je bilo všeč, vendar se mi je obetala 
premestitev, kar je nakazovalo nove izkušnje. 
Nisem se želel izneveriti raziskovanju, medtem 
ko sem se na delo tovornika že privadil.

Čista soba je imela omare polne rokavic, 
vendar iz blaga, ne gume. Večina jih je bila 
premajhna zame, vendar sem se naučil 
prepoznavati odtenek rdeče, ki je bil skoraj 
moje velikosti. Če sem izbral napačnega, so 
mi bile pol premajhne, vendar so bile več 
barv, tako da vsaj jasno premajhnih nisem 
izbiral.

Čisto sobo je prevevala drugačna 
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delovna logika kot ostale dele tovarne. Bila je 
najbolj strogo delavski oddelek.

Morda za hip izpostavim, da to ni 
bila prava čista soba, kakršno poznamo iz 
izdelave mikroprocesorjev. “Čista” označuje 
le izdatno uravnavanje zraka in čistoče, 
vendar kot bom pokazal kasneje je bil velik 
del slednje stvar pretenzije. Čistoča je le 
namenjena zmanjšanju izmeta in ni ključen 
del proizvodnje. Vhod je imel prehodno sobo 
in tečen zvok se je oglasil, če so bila hkrati 
odprta oboje vrat. Za vhodom so bila lepilna 
tla, ki so pobrala del umazanije s čevljev. 
Ob odmorih in koncu dela je bilo potrebno 
delovišča in izdelke pokriti s posebnimi 
krpami. Vendar pa je imela soba običajne 
izhode, ki so jih lahko uporabljali šefi, prav 
tako pa posebne večje vhode za tovornike oz. 
namenjena predvsem vozilom.

Mimo tega ima čista soba najbolj strog 

delovni režim, saj se lahko le stoji. Če želiš 
posedeti se lahko le nasloniš na stroje, 
prostorov za druženje v bližini ni. To je 
nekoliko logično, saj smo ljudje pasé dokaj 
umazana bitja, vendar je pomenilo, da so bili 
10-minutni odmori precej krajši, saj tovarna 
šteje čas od odhoda do prihoda na delovišče.

Parkrat sem se v čisti sobi sicer sprl 
zaradi ure. Odmori so bili najbolj natančno 
določeni od vseh oddelkov, vendar se je 
odmor načeloma začel, ko so ga razglasili šefi. 
Dogodilo se je, da šef enostavno ni razglasil 
odmora pravočasno, nakar je pričakoval, da 
bomo imeli 5 minut odmora. Osebno sem 
seveda jadrno preslišal tovrstna pričakovanja. 
Je pa pomenilo, da so začeli biti šefi zelo 
pozorni glede česarkoli z uro povezanega, 
kar se je dogajalo okoli mene. Zelo kmalu so 
me vzeli na piko. Opozorim naj, da sem na 
delo migriral okoli 45 minut s trolo, tako da 
vselej nisem prišel povsem točno, četudi sem 

običajno uspel priti. In seveda, pričakovali so, 
da prihajam 15 minut pred začetkom dela. 
Več kot prej. Tako sem vsake toliko poslušal 
pridige tipa “Zadnjič si zamudil 3 minut iz 
pavze, spet drugi dan 5 minut, pa danes si 
zamudil na delo.” Temu je sledilo križem 
gledanje kaj naj z menoj. 5 minut pavze je 
bilo vselej znova ponovljenih, četudi sem 
vztrajal, da je šlo za napako pri razglašanju 
pavze. Če je bilo potrebno, so mi očitali še za 
spore s prejšnjimi oddelki glede prihajanja na 
delo. Tovarna ima tako ali tako evidenco, kdaj 
natanko si se s kartico prijavil pri vhodu in 
kdaj si se odjavil. Moja politika glede sporov 
je bila enostavna. Jezikaj, če je težava na njih, 
drži jezik, če ni.

Na tem delovišču sem se sčasoma 
privadil vsak odmor popiti vročo čokolado, 
ker je bil blizu avtomat, v katerem je stala le 
0,30 €. Nekakšna osebna razvada. Na FDV 
je vroča čokolada na identičnem avtomatu 
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0,40 € ali 0,50 € na tistem dražjem, ki da isti 
zvarek v istem lončku, le da ponudi še kup 
doplačljivih posipov in prelivov. Pogrešam 
tovarno in poceni vročo čokolado. Stvar iz 
otroštva.

Prvi dan v čisti sobi sem se že privadil na 
prvi stroj, tako da mi je kmalu začela ostajati 
zaloga. Občutek sem imel, da bi ustvarjanje 
preveč izmeta znalo povzročati težave. Bil sem 
lahko pol kosa hitrejši od naslednjega koraka. 
Tukaj se je pokazala tovarna, saj nisem imel 
dobesedno nič početi in tudi usesti se nisem 
imel kam, saj so bili okoli stroji. Ko sem se 
naslonil na kup omaric, je kmalu prišel nadšef 
in postal razburjen, da ne delam. Letel je po 
šefa oddelka, vendar je slednji takoj opazil, 
da imam zalogo. Posledično me je začel učiti 
dela na drugem stroju. Slednji je imel precej 
več korakov v postopku, tako da se mi je za 
en sam kos običajno zaloga spraznila. Če je 
recimo imel prvi stroj okoli 10 korakov, jih 

je drugi imel okoli 20. Tako sva dva delavca 
delala na istem stroju, le da vsak svoje. Delo je 
bilo kar solidno, imel sem rad tekmo s samim 
seboj, tako da mi ni manjkalo zabave. Je bilo 
pa delo stalno, kosov ni nikoli zmanjkalo, pa 
tudi sicer ni bilo nikjer za sedeti, tako da je 
to pomenilo stati skupaj 4x po 2 uri. Hrbet 
uživa.

Naslednji dan je bila inšpekcija, vendar 
tista od tovarne. Ugotovili so, da je sodelavka, 
torej tista v procesu takoj pred mano delala 
zalogo po 100 kosov s kosi, ki se enostavno 
opraskajo. Bila je precej nadrta, vsak kos 
naj bi stal kakih 5€, njej so pripisali visok 
izmet kasneje v proizvodnji. Izgovorila se 
je, da je to delal že tisti, ki jo je učil, vendar 
sem vedel, da to ne bo držalo vode, ker te 
na to opozorijo na varnosti pri delu. Je pa 
vzbudilo nekaj simpatije pri inšpektorici, saj 
je prepričevala razburjenega inšpektorja, da je 
to vendar napaka tistega, ki jo je učil delati. 

Tiste delavke nisem več videl.

Tistega dne me se je šef postavil na 
stran in me opazoval pri delu na drugem 
stroju. Bil sem kar ponosen, ker sem mislil, 
da sem precej napredoval v hitrosti. Vendar 
me je oštel, da sem prepočasen. Moja hitrost 
je bila največ 100s na kos, običajna 120s. 
Imel naj bi 50s na kos. Zelo me je vrglo s 
tira, saj si nisem predstavljal, kako je takšna 
hitrost mogoča. S trudom sem uspel običajno 
hitrost spraviti na 70s, seveda le na kose brez 
napak v postopku … naprava je bila izredno 
težavna oz. delikatna za upravljanje, saj če 
niso bili deli stroja v natanko predvideni 
poziciji, stroj ni delal. Prav tako je spotoma 
preverjal izdelek in zavrnil korak, če je bil 
kakšen vijak le par mikrometrov iz pozicije, 
recimo ker ni bil dovolj dolg. Prav tako je 
bilo potrebno enega od vijakov vstavljati 
dokaj po občutku, medtem ko so se stroji 
dokaj redno kvarili. Takrat je bilo potrebno 
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počakati na šefa, da stroj usposobi nazaj, saj 
je imel dostop do programov. Ti so nam bili 
prepovedani, vendar večina delavk verjetno 
tako ne bi znala delati z njimi, ker so bili v 
angleščini, tu pa tam celo v nemščini. Zaslon 
si spremljal, da si vedel kaj ti je početi in 
zakaj prihaja do napake v kolikor te stroj ne 
spusti naprej. Med drugim te stroj štopa in ti 
na koncu napiše, koliko časa si delal izdelek. 
Tako sem tudi ugotovil, kako priti do 50s. 
Nikoli sicer tega nisem počel. Stroj je namreč 
štopal od trenutka dalje, ko si vstavil prvi kos 
izdelka, vendar je bilo izdelek mogoče delno 
sestaviti preden ga vstaviš v stroj. Na tak 
način bi dobil povprečno 10-15s dela, vendar 
to delo hkrati upočasni, saj ima stroj vstavek, 
v katerega lahko vstavljaš kose. Torej, če bi 
želel dejansko delati povprečno 50s, bi moral 
prevarati stroj, kar je bil verjetno tudi način, 
kako se je vzpostavila norma. Takšne igrice so 
mi bile rahlo pod častjo. Koga natanko želim 

zadovoljiti in zakaj? Do konca dela sem torej 
uspel znižati delovni čas na povprečno 70s. 
Zadnji kos pred premestitvijo je bil rekorden 
in me je nekoliko iznenadil, 54s.

Premeščen sem bil na sosednji oddelek, 
kjer sem delal na precej enostavnejšem 
stroju. Posledično sem že skoraj takoj 
pričel z opravljanjem okoliških del, kakor je 
postaja tudi predvidevala. Recimo natikanje 
plastičnih čepkov na plastični okvir je bilo 
zoprno. Delavci so me opozarjali, naj tega 
ne počnem na roke, saj me bodo boleli prsti. 
Ob pritisku čepek pritisne na tkivo blazinice 
prsta in če na dan obdelaš 300—500 čepkov, 
boš imel po kakem tednu povsem razbolele 
prste. Zaradi hitrosti in enostavnosti sem 
kljub temu delal na roke. Nisem si torej 
pomagal z mizo, sem pa izdelal par tehnik, 
ki so precej ublažile pritisk na prst. Kljub 
temu sem bil srečen za konec tedna, saj tkivo 
vsakodnevno nima priložnosti, da se obnovi. 

Slika 5: Na dnu piše kdo je kose izdelal.
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Kmalu sem delal izredno hitro. Delavci so 
me sicer konkretneje sprejeli šele, ko sem 
začel opravljati še delo na tretjem stroju, saj 
sem bil hitrejši od njihovih pričakovanj. Pred 
tem sem bil celo označen za nedelavca ali 
poldelavca. Sicer so imeli praktičen razlog, 
da so s tem upravičevali manjšo količino 
proizvodov dokler sem se še uvajal, vendar 
me je kljub temu zbodlo. Običajno se telo 
privadi tretji dan na delo do te mere, da lahko 
tekmuje z izkušenimi.

Na tej postaji smo se solidno razumeli 
in postopoma sem omenil, da prerokujem. 
Nekoliko se je bilo težko zbrati zaradi 
kratkih odmorov, vendar mi je uspelo enkrat 
prerokovati.

Še en dogodek je bil dildo. Omenil 
sem, da sem že imel predavanja o drkanju. 
To je bila napol laž, ker jih nisem popravil 
v zmoti, da je šlo za šolska predavanja, pač 

pa bolj amatersko reč, vendar sem imel precej 
teme, tako da smo se začeli pogovarjati o 
seksu, drkanju in vibratorjih. Med drugimi 
sem omenil Dildo akcijo in Pohod golih 
teles. Sodelavka je v šali predlagala, da dildo 
prinesem na delovno mesto. Začel sem 
razmišljati, kako stvar opravičiti, v kolikor 
bi to pripeljalo do težav. Pri teh rečeh vselej 
potrebuješ zgodbo, torej legitimni razlog, 
zakaj je provokacija na mestu.

Nekje takrat smo bili na sestanku 
posebej obveščeni, da se bo zaostril režim 
zaradi prihoda inšpekcije in direktorjev iz 
drugih tovarn ter obhoda našega direktorja. 
Uvedena je bila posebna škatlica, v katero se 
odlagajo osebni predmeti na delovnem mestu, 
prepovedano je imeti stvari po žepih. To se je 
zdela dovolj trdna podlaga za “ne kriv”.

Morda omenim, da so bili baje sestanki 
po oddelkih obvezni in tedenski, vendar sem 

prvič izvedel zanje v čisti sobi. Sestanek izgleda 
tako, da se vsi zberemo okoli nadzornega 
človeka, ki nas obvesti o delu oddelka, torej 
če smo glede česa pohvaljeni, grajani, delovni 
pogoji, napovedi dogajanja. Ne spomnim 
se povsem, vendar mi smo verjetno imeli 
pohvale glede hitrosti, vendar preveč izmeta, 
medtem ko naj bi zaostrili režim za par dni, 
ko se izvajajo pregledi inšpekcije in obhodi 
direktorjev.

Tako sem torej prišel v službo in dildo 
pustil v omari. Delavka, s katero sva se 
pogovarjala okoli tega, je namreč prihajala 
v drugem delu izmene. Tako sem počakal, 
da je prišla, nato pa skočil po dildo. Nato so 
se začele stvari kar hitro odvijati. Najprej so 
začele delavke poizvedovati po kontekstu, 
torej kaj se dogaja, če je varno in podobno, 
nato pa se je istočasno začela odpirati debata 
in “medoddelčna izmenjava”. To je pomenilo, 
da so delavke hkrati začele na veliko širiti glas 
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o tem, da imamo na oddelku dildo, medtem 
ko so delavke in delavci prihajali, da si ga 
ogledajo. Še posebno veliko je bilo delovodij, 
saj so bili precej bolj mobilni od večine. Veliko 
je bilo šaljenja, tudi nekoliko pretiranega, 
vendar so spotoma ugotavljale, kaj je in ni 
primerno, pa tudi sam sem poskušal dajati 
sproščen vtis. Novica se je uspela v dveh urah 
med pavzo porazvedeti po večini tovarne. 
Prišel je celo odgovorni za čisto sobo. Delo 
se je že začelo, tako da sem dildo pospravil v 
škatlico za osebne predmete. On pride, gleda 
okoli po škatlicah, se ustavi pri meni, gleda 
dildo, gleda mene v oči, gleda dildo, gleda 
mene v oči, gleda dildo, gleda mene v oči, 
nato pa nekoliko razdraženo reče “zakaj pa 
to rabiš?”. Vprašanje me je nekoliko zmedlo, 
tako da sem le z nasmeškom skomignil z 
rameni in poskrbel, da ohranjam očesni 
kontakt. Ni se mi zdelo smiselno razlagati o 
dildo akciji, medtem ko je bila misel, da sem 

prinesel nekaj, o čemer smo se pogovarjali, še 
nekoliko sveža. Scena se je odvijala prehitro 
za moj okus. Nato je odšel, se obrnil in rekel 
“da tega jutri ne prineseš več v tovarno”. 
Kasneje sem izvedel od ostalih, da se mu 
je za vogalom začelo režati. Bistvo je bilo, 
da sem imel za tisti dan dildo odobren. 
Prišli so najrazličnejši ljudje in izmenjevali 
najrazličnejša mnenja. Edine slabe izkušnje 
so bile s strani, da so se delavke bale, kaj se bo 
zgodilo, ko za sceno izve Goran, torej nekdo 
precej visoko v vodstvu, ki ni imel slovesa za 
šale. Izven tega sem skorajda dobil oznako 
heroja. Itak pretiravam, vendar zelo veliko 
najrazličnejših ljudi je zelo naglo izvedelo 
zame, medtem ko sem dobil sloves nekoga, 
ki si drzne. Hkrati sem skrbel, da kdorkoli 
je povpraševal kaj se dogaja, je lahko videl, 
da ima dildo ozadje, da je scena sproščena in 
da ne poskušam delati težav. Nekateri so bili 
skoraj razočarani, da je stvar tako umirjena.

Osebno sem užival v debati, ki jo je 
dildo omogočil. Pogovarjali smo se recimo 
o partnerjih, seksu in drkanju. Veseli so bili 
nekoga, ki se je že pogovarjal z ljudmi in je bil 
pripravljen deliti izkušnje. Nad temo običajno 
visi strah tabuja. Tovrstni strahovi so pogosto 
stvar nevednosti, ki raste na vsevednosti. Še 
tako majhni koščki poznavanja lahko razrešijo 
ali odgrnejo precej notranjih strahov. Tudi 
nasploh so se delavci zelo sprostili. Na dva 
načina. Eden je bil, da so me imeli baje za 
precej bolj zadrgnjenega. Načeloma to lahko 
razumem, saj sem introverten in nevpadljiv, 
večina mojega dela je intelektualnega, to pa 
ni natanko poudarjeno za strojem ali cenjeno 
nasploh. Običajno deluje kot razlog, zakaj ti 
nekdo lahko ukazuje. Drugi je bil, sem dobil 
slab sloves. Dober slab sloves. Lahko bi bil 
slab, saj je dildo tabu tema. Ker sem si upal 
stvar tako neposredno nasloviti, sem izpadel 
kot nekdo, ki se ne boji biti umazan z družbeno 
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težavnimi temami. To je na ravni delavca ali 
stvar strahu, kot sedenje med delom, ali stvar 
ponosa, kot biti oseba na delovišču. Večina 
jih je bilo precej navdušenih nad Dildo akcijo 
(tole se mi je zapisalo) in precej ljudi je prišlo 
narediti fotko, običajno dilda v škatlici za 
osebne predmete. Dejansko je zelo veliko 
noto dobilo, da škatla za osebne predmete 
med delovnim časom ni moja, torej da tovarna 
odreja, kaj lahko obstaja kot osebni predmet. 
Še en opomin, da tvoj prostor v tovarni nikoli 
ni tvoj, saj si za čas dela last tovarne. Dobil 
sem komentar, da je čudovito, kako hitro je 
minil tisti dan. Po kakem tednu praktično 
istega dela se začnejo ure precej vleči, kar 
poprej nisem toliko opazil, ker sem običajno 
zelo menjal dela.

Naknadno se ni dogajalo nič pretirano 
zabavnega okoli dilda, kmalu za tem sem bil 
premeščen. Sem pa uspel enkrat skozi spraviti 
šaljivko. Mislim da delovodkinja, bela halja, 

ki je bila dokaj navdušena nad dildo sceno, 
me je povprašala, ali tistega dne nimam 
dilda. Odvrnil sem, da ga nimam, tokrat 
imam s seboj le naravnega. Kot šala je bilo 
zabavno, vendar se mi je dejansko zareklo, saj 
je bilo to v nasprotju z dildo akcijo. Vendar 
je bilo nekako na mestu. Argument “dildo 
ni spolni organ in ni samoumevno da je”, je 
bil smiseln za akademsko okolje, še posebno 
FDV, vendar je bil v tovarni dokaj prazen. Še 
vedno je imel polno težo, le relevanten ni bil. 
To ni nekaj, kar bi delavca zanimalo. Veliko 
bolj kot to, je večino delavcev pritegnilo 
vprašanje tabuja in spolne travme, torej kaj 
se sme početi in o čem se sme govoriti. Tudi 
nasploh najdeš precej več komentarjev v tej 
smeri v tovarni, kot na hodnikih fakultete 
in parčkanje je precej bolj na očeh. Verjetno 
kot mešanica potlačevanja s strani tovarne in 
poskusa poosebljanja delavcev, običajno na 
račun drugih delavcev. Na mojem oddelku 

je recimo bil moški, za katerega sem izvedel 
poenostavljeno verzijo, da je bil “najglasnejši”. 
Stalno je zbadal sodelavke, dokler ga niso 
začele zbadati nazaj. Jaz sem tako videl le 
delavca, ki je bil večino časa tiho in so jo 
vsi zbadali. Še ena dildo scena je bila, da 
sem bil enkrat med pogovorom samodejno 
prepoznan kot gej. Zmoto sem popravil, sem 
pa prepričan, da nikoli nisem dal vedeti, da 
bi bil gej in da sem poudarjal, da je dildo 
skulptura ter da sem imel dekle. Dregnila me 
je moč dilda, da ureja moje razumevanje.

Na istem delovišču sem tudi edinokrat 
omenil, da smo v telesu trije. Delno ker se 
je moja delovna doba bližala h koncu, delno 
ker je šlo takrat za enega bolj stalnih delovišč, 
delno ker smo se do takrat že super ujeli. To 
je sprožilo precej dvignjenih obrvi, vendar 
sem razložil vso sceno, izkušnje in koliko 
ljudi poznam s podobnimi skrivnostmi, tako 
da so ljudje okoli mene to dokaj normalno 
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sprejeli. Predvsem so se želeli prepričati, 
da jih ne vlečem za nos in zakaj to ni bolj 
očitno. Razložil sem torej, da si deklet ne 
upam spustiti v tovarno, ker sem še najbolj za 
tovarno prilagojena oseba. Načeloma je bilo 
to zaradi moje provokativnosti čudno, vendar 
bi se mi Jasna precej smilila, medtem ko si 
ne drznem v tako napadalno okolje spustiti 
bojevite in svojeglave osebe kot je Gabriela. 
Običajno se zgrozim, če na kaj takega samo 
pomislim.

Na tem oddelku sem tudi doživel precej 
šokantne zadeve, kot videti odraslo delavko 
jokati. Zgodba za tem je bila, da si je šla 
pogledati neke sezname in kakor razumem, 
je predhodno povprašala šefa. Bilo je med 
delovnim časom in opazil jo je nadšef ter 
pobesnel. Šef se mu ni upal gor postaviti, tako 
da so jo doletele nadure. Če poenostavim 
dogajanje, tovarna lahko določa, kaj boš 
počel s prostim časom, natančneje, porabil ga 

boš za delo v tovarni, ženska pa ima doma 
male otroke. To ni bil edini primer, večkrat 
sem zasledil, da je šef šel mimo delavk in 
jim napisal nadure, nakar so o tem izvedele 
naknadno, vendar seznamov ne smeš 
spreminjati. Mene so običajno vprašali, če 
imam kaj časa, tako da me je scena precej 
presenetila. Tovarna ima sposobnost posegati 
v privatno življenje delavca, pri čemer je v 
zraku grožnja, da obstaja še precej delavcev 
pripravljenih na delo. Uvajalna doba za 
posamični stroj je nizka, tako da je delavca 
dokaj enostavno menjati. Eden od načinov 
upravljanja s časom je recimo, da tovarna 
nima zate dela za par dni in ti naroči ostati 
doma, nakar te prisili druge dni v mesecu 
delati nadure, da lahko opravičiš plačo, torej 
nimaš vikendov in greš domov samo spat. 
Kaj lahko torej spravi odraslo žensko v jok? 
Tovarna. Omenil sem, da pišem za Špegel 
in delavke so mi razburjene naročale, naj 

poročam o tem, kako ravnajo z njimi.

Tudi osebno mi je razpoloženje precej 
nihalo, tako da sem se nekatere dneve želel 
samo nekam pogrezniti, saj sem vedel, da 
bo na delovišču šef poskušal gospodovati, 
vendar takrat resno nisem imel energije za 
držanje tal pod nogami.

Najbolj sem bil osupel nad dnevi, ko 
je bila inšpekcija in direktorji. Zaloga tiste 
dni izven najosnovnejše ni obstajala in 
veliko delovnih navad, ki so bile običajno 
spodbujane, je enostavno poniknilo. 
Naenkrat se mi je zazdelo, da delamo s polžjo 
hitrostjo. Stvar je v tem, da smo začeli delali 
po postopku, torej nobenih vzporednih 
korakov za pospeševanje dela. Osebno se 
mi je smejalo, saj so bili to verjetno edini 
dnevi, ko šefi niso dali nobenega komentarja 
glede hitrosti dela ali nasploh izkazali 
zaskrbljenosti nad količino proizvodov. Moj 
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komentar na tisti dan bi bil, da napovedana in 
opažena inšpekcija nima nikakršne možnosti 
za razumevanje dogajanja v tovarni, vendar 
tudi nasploh inšpekcija, ki ni del tovarne 
težko razume, kaj gledajo. Osebno vem da ne 
bi. Namen “korekcij” je v tem, da se delavci 
samonormalizirajo v pričakovanja tovarne. 
Delo je delo, vendar tisti dan se je tovarna 
glede na običajno spremenila v pravljično 
deželo.

Pogovarjali smo se tudi o splošnem 
stanju. Torej, sicer je bilo o marsičem za 
pojamrati, vendar so bile delavke dokaj 
enotnega mnenja, da ne gre za slabo delovno 
mesto glede na običajno. Plača je solidna, 
zaposlitev redna, delo nezahtevno, dejansko 
glavni glavobol je odnos s tovarno. Nasploh 
se razumejo, da so te dni na precej boljšem 
od večine ljudi njihove izobrazbe. Osebno 
sem lahko razumel, vse omenjeno sem tudi 
sam opazil, se mi pa nekoliko smilijo ostali, 

v koliko je videno delo razumljeno kot nekaj 
ugodnega.

Peti teden

Zadnja menjava dela je bila nekoliko 
čudna. Še vedno sem bil na oddelku čiste 
sobe, vendar izven čistih prostorov. Kljub 
temu sem še vedno moral delovati po 
načelih oddelka, kar se čistoče tiče. Zadnji 
teden sem delal na precej bolj staromodnih 
aparatih, vendar nič novega. Vsak stroj je bil 
nekoliko drugačen in zelo se je poznalo, da 
so bili sestavljeni na terenu oz. postopoma. 
Malenkost sem pogrešal prejšnje stroje, saj so 
bili nekoliko enostavnejši za uporabo.

Ena peripetija je bila, da se je končeval 
odmor, vendar sem si kot običajno poželel 
vroče čokolade. Privoščil sem si jo, ker sem 
bil na pavzi tik ob delovišču. Ob vračanju me 
je pričakal šef in mi rekel, zakaj zamujam, in 
če vem, koliko je ura. Kot kaže sem zamudil 

dve minuti. Skomignil sem, ni mi bilo do 
prepira, povrhu nisem imel posebnega 
razloga, da sem zamudil. Počutil sem se le, da 
potrebujem malo sprostitve od dela in vroča 
čokolada se je zdela dokaj nedolžna. Šef mi je 
nato rekel, da grem naslednjič, ko zamudim, 
pred komisijo.

Kasneje sem ga vprašal kaj to pomeni, 
in kot kaže je to nekaj takega, kot resnejša 
presoja o odpustitvi. To me je postavilo na 
precejšen precep. Zelo sem si zaželel priti 
pred komisijo. Težava je bila, da nisem 
vedel, če bom moral potem plačati za čevlje. 
Izgledali so lepi in dragi. Pa tudi sicer sem 
delal, da bi si nabral nekaj denarja za čez leto. 
V načrtu sem že imel nov mobi in potovanje 
okoli sveta (obveza do deklet). Pa tudi sicer 
sem ugotovil, da pričakovanje večje količine 
denarja precej dvigne potrošnjo. Poprej sem 
preživel z 20 € na mesec, vendar sem se 
naenkrat začel nagrajevati, tako da sem hodil 
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v SLAST jesti na bone (1,80 € doplačila), 
razvil razvado z vročo čokolado, si kupil 
sandale in enkrat nekoliko dražji sushi set. 
Tisti mesec sem verjetno zapravil 50 –100 € 
samo zato, ker sem se sprostil v pričakovanju 
plače. Nagrajevanje samega sebe za delo. 
Razen negotovosti glede plače sem ne želel 
biti odpuščen zaradi nečesa, kar bi se lahko 
označilo kot moja napaka. Precej lažje bi bil 
recimo odpuščen zaradi dilda, saj nisem kršil 
nobenega pravila. Kljub temu me je naslednja 
dva dni žrla želja po zamujanju, dokler 
sčasoma ni popustila. Imel sem še samo par 
dni dela in bilo je moje prvo resno delo. Želel 
sem si reči “zdržal sem”, sebi in znancem. 
Kljub temu nisem mogel mimo občutka, 
da mi vre kri, in da si želim nekako trčiti s 
tovarno.

Predzadnji dan sem imel še dve 
prerokovanji. Eno je bilo še posebno smešno. 
Če se prav spomnim, je bilo prerokovano, 

da oseba nespametno ravna z denarjem ter 
išče srečo skozi pretiravanje s čustvi. Moj 
nasvet je bil, naj deluje v prihodnosti bolj 
premišljeno. Baje je bilo to res, vendar ona je, 
kot kaže, želela prerokbo o ljubezni. Tako me 
je na koncu vprašala “Kaj o ljubezni pa nič ne 
pravi?”, nakar odvrnem “Ne, v tej prerokbi ni 
ljubezni” in dodam “Potem bi bilo verjetno 
več kelihov in duhovnih kart, so pa večinoma 
novci.” Žalostna je odšla stran. Kasneje sem 
se spomnil, da poznam posebno razvrstitev 
za specifično temo, recimo ljubezen, vendar 
jo skoraj nikoli ne uporabljam. Škoda, da se 
nisem spomnil.

Na zadnji službi je sicer primanjkovalo 
primernih rokavic in šef je pričakoval, da 
bom 8 ur delal s premajhnimi. Občutek mi 
je bil veliko preveč poznan, tako da sem mu 
jasno in direktno rekel “Ne, jih grem iskati” 
in se vrnil za 5 minut.

Malenkost me je čudil en pripetljaj. 
Imeli smo šefa v vajeništvu in fiksno število 
pričakovanih izdelkov. S sodelavcem sva proti 
koncu pohitela in praktično gotovo izdelala 
kvoto (sodelavec je štel), vendar vselej, ko sva 
vprašala, koliko še do konca, je bilo, kot da sva 
naredila pol manj. Namesto da bi torej prehitro 
zaključila, nama je delo ostalo. Delovni čas se 
je iztekel in ponudil sem se, da naredim še 
tistih par kosov, kolikor jih je ostalo, verjetno 
5—10 minut dela. Precej sem se potrudil 
izpostaviti, da mi ni problem, vendar sem bil 
zavrnjen, šef je želel dokončati sam in naju 
je napotil domov. Ni mi bil problem, saj sem 
želel biti delavna in vestna oseba, ne nekdo, 
ki je tam do ure za plačo. Osebno sem si reč 
interpretiral, da se je šef nekje zmotil, potem 
pa ni želel priznati napake, pač pa je raje sam 
poskrbel za ostanek. Ker nisem imel pregleda 
nad računalnikom, nisem mogel preveriti, kaj 
se dogaja.
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Tako se je delo zaključilo. Nekaj delavcev 
je izrazilo željo, da bi ostal, predvsem, ker so 
želeli prerokovanje in tudi nekoliko zabaven 
sem verjetno bil, vendar sem pojasnil, da bom 
verjetno poskušal delati še drugje, izkušnje pa 
to. Tudi brez tega se nisem želel zadrževati 
v okolju, kjer te tako jasno želijo zatolči v 
neosebo. Saj je bilo zabavno kot izkušnja, 
vendar ne, hvala.

Konec dela
Ob prejemu plače sem ugotovil, da 

mi je nekaj manjka, torej za kakih 100€. 
Osebno sem si to pojasnil, kot priščipnjene 
ure za branje v prvem delu, “ker sem bral 
na delovnem mestu”. Sicer sem prvi, drugi 
in še en dan zamudil, vendar sem imel tudi 
nadure, tako da bi se moralo vsaj pokriti. 
Kakorkoli, ugajalo mi je, da sem v takem 
okolju ostal akademik po duši, tako da nisem 
dregal dalje. Živimo v potrošni družbi in 

primanjkljaj plače sem si razložil kot cena za 
izkušnjo, kako je ostati oseba v tovarni. Je pa 
razlika v plači del razloga, zakaj si niti pod 
razno ne želim vrniti v Hello. Je cena da se ne 
spremenim v živčno razvalino na delovišču 
100 €? Naj posvetim več kot 8 ur (+ 90 minut 
za migracijo) na dan tovarni in sem pri tem 
še vedno obravnavan kot lopov? Sem kljub 
trudu res le strošek tovarni? Opažam oglase 
za delo v Helli po troli. Ne, hvala. Tistega 
meseca sem želel pisati diplomsko, vendar 
ob tovrstnem delu je praktično nemogoče, 
preveč terja.
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A problem with 
creating a scene. Maks Valenčič

Kako sprožiti premislek, o nečem, kar je že bilo odločeno v naprej? 
Ljubljanska alternativna sfera je obrnjena proti severu. Njen 
pogled je fiksiran na Berlin, v ušesih pa odmevajo industrijski 
zvoki tehna.

Vsako področje, v katerem se 
udejstvujemo ima svoje specifike. Te 

določajo naše prakse delovanja, ki morajo biti 

dovolj dobro premišljene in sistematizirane, 
da zadeva deluje. To je dandanes oblika 
nujne prisile, ki šele omogoči, da se določeno 
število ljudi formira skupaj in začne delovati 
skozi zastavljeno strategijo. Te zakonitosti 
niso prisotne le v javnih institucijah, zasebnih 
podjetjih, ali pa v študentski organizacijah, 
ampak so nasploh del celotnega družbenega 
organiziranja, neglede na njihove želje, 
perspektive, cilje ali kaj podobnega.

Skratka, generativna oblika družbenega 
organiziranja je – neglede na svojo umeščenost 
v alternativno sfero – začela retroaktivno 

povzemati koncepte kot so racionalnost, 
učinkovitost, smotrnost in jih jemati za 
svoje. Imperativ učinkovitosti, ki ga morajo 
odgovorne osebe ponotranjiti, do določene 
mere šele omogoča prisotnost v sferi, skozi 
katero je možno sprožiti specifično obliko 
političnega interesa. Ta ni omejen na strogo 
politične vode in lahko vodi v bolj specifične 
mikro-bitke, ki se odvijajo za priboritev 
določenih privilegijev, ki so lahko enako 
pomembni ali celo odločujoči. Znotraj tega 
procesa zanimivo mesto zaseda kulturna 
produkcija, ali bolj natančno, produkcija 
organiziranja elektronske “scene”, ki je 
trenutno najbolj množična in najbrž edina 
sposobna odpraviti paradoks neskončnih 
možnosti istega. 

Poskušal bom na tankočuten način 
prikazati ujetost te produkcije v nekaj, kar 
Mark Fisher imenuje Capitalist realism. Primer 
alternativne elektronske sfere je še toliko bolj 

Slika 6
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specifičen, saj znotraj njenega udejstvovanja 
obstaja svojevrstna brezbrižnost. Oblika 
verjetja v spremembe na podlagi estetizacije 
realnosti, skladno s produkcijo, ki na prvi 
pogled deluje radikalno drugače. Menim, 
da ni naključne povezave med interakcijami 
organizatorjev dogodkov, ki obljubljajo 
moment hipersticije – zmožnosti zanetiti 
fikcijo, ki bi nato postala resnična – in na 
drugi strani ne verjetje v: “Kaj če pa se te 
ideje zares uresničijo?” Kot prikaz vzemimo 
izpostavljene besede, kot so: anomalija, 
realnost, iluzija, sanje; ko pa zadeve začno 
drseti proti nihilizmu, se njihovo navdušenje 
neha. Lahko je iti v boj, a kam? 

Ne mislim delati analize na podlagi 
semantike, rad bi samo prikazal, kako znotraj 
produkcije, ki je eksperimentalna, obstaja 
določena ploskost, enoznačnost. Krog, ki 
je v preteklosti povezoval eksperimentalno, 
avantgardno in popularno, je danes umanjkal, 

nadomestila pa ga je eksperimentalna 
produkcija, ki ne zaobjema nič drugega kot 
že etablirane žanre in njihove tržne niše. 

Poskusimo na tem mestu zakoličiti 
proces, ki ne dovoli izhoda tudi sprva najbolj 
progresivno mišljenim projektom in določiti, 
kaj so procesi organizacije produkcije, ki silijo 
subjekte v instrumentalizacijo nečesa, sprva 
še ne vnaprej določenega. 

Začel bom s citatom Nicka Landa, ki 
seveda služi kot aktualna provokacija vsej 
zdajšnji elektronski “sceni”: “Artists; those 
savage beasts that can ‘t get enough of 
too much.” Navidez je alegorija ne preveč 
posrečena, saj večina aktualnih ustvarjalcev 
teži točno k temu. Kako pripraviti svoje 
dogodke, svoje plošče, svoje videoposnetke na 
način, ki bo sporočal obliko radikalne tujosti 
od sveta; hkrati pa naj bi te informacije, že 
zaradi skupnega zavedanja, v sebi nosile vsaj 
potencial upora. 

Problem nastopi tedaj, ko akterji začno 
preveč uživati v tej produkciji; organizacija 
dogodkov pa začne postajati vedno bolj 
samonanašalna. 

Situacionisti so uporabljali pomemben 
koncept Détournement, ki naj bi subjektu 
omogočil razne odklone, diverzije, distorzije 
in druge oblike poneverbe začetnega pomena. Slika 7
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To naj bi bil način, kako zapopasti strukturne 
nujnosti sistema in omogočiti produkcijo 
novih, še ne kodiranih smeri. A da se ta proces 
lahko začne, mora biti v začetni produkciji 
nujno vključena tudi možnost negacije; brez 
tega postanemo ujeti v samoreferencialnem 
procesu intenzifikacije določenega pomena, ki 
pa nikakor ne more postati resničen. Vse kar 
smo dosegli, je bila oblika lažnega konsenza; 
pasivizacija možnosti, ki je, čeprav izčrpana, 
še vedno upravičena nositi avtoriteto. Začetni 
proces plastičnosti, je postal le liminalna točka 
znotraj polja že obstoječega. Če parodiram 
besede Tončija Kuzmanića, bi lahko dejali, da 
smo priča mrtvim fazanom, ki so še vedno 
sposobni leteti.

A ta težava daleč presega le umestitev 
znotraj elektronske sfere. Dandanes je skoraj 
vsa progresivna politika bolj kot ne obsojena 
na blokiranje revolucionarnega potenciala 
novih energij. Justin Murphy tako opiše 

današnjo impotentnost: “Celotna zgodovina 
radikalne politike pod kapitalizmom, 
je tradicija, v kateri aktivisti primarno 
prodajajo komoditeto optimizma – lahko 
ga prevedemo tudi v transgresijo –, zavoljo 
pridobitve socialnega kapitala. Ustvarjena 
aktivistična firma zdaj prodaja to skupno 
idejo prihodnosti, ki naj bi omogočila 
medsebojno korist. Kar pa je zamolčano, 
je sprememba odnosa med posameznimi 
subjekti. Ti so zreducirani na raven objektov, 
ki jih je potrebno organizirati. Končni učinek 
je zatorej kljub pridobitvi določenih bonusov, 
še vedno dlje od osvoboditve, kot je to bil 
pred tem.”

Ker je že začetno izhodišče 
organizatorjev – bodisi so ti vključeni v 
produkcijo elektronske sfere ali politične 
organizacije – zaprečeno s strani 
instrumentalnega razuma, je končni 
produkt zatrtje raznolikih mikro-gibanj, 

ki lahko v sebi nosijo moment pozitivnega 
generativnega ekscesa, skozi katerega se tvori 
nova makro-perspektiva. Obsesivna nujnost 
po produkciji vrednosti zreducira subjekt na 
objekt, točno v trenutku, ko ta poskuša iti 
izven nje. Točno tam, na mestu, kjer naj bi 
mu to bilo omogočeno – znotraj alternativne 
sfere produkcije. 

Tukaj ne želim nastopati proti 
strateškemu razmišljanju, vse kar si želim 
pokazati, je to, da obstaja tudi meta 
perspektiva, ki je znova in znova spregledana. 
Še posebej na območjih, kjer ljudje zavestno 
iščejo obliko bolj pristne interakcije, je 
ta proces izničenja možnih potencialov 
precej boleč. Vsak poskus proliferacije te 
perspektive, pa je zreduciran na privatne 
idiosinkrazije posameznika, ki mu je dano pet 
minut govora, za osebno, boljše počutje. 

Seveda imamo tudi v slovenski sferi 
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ogromno dobrih primerov, mogoče je le 
izključno zgledovanje po berlinskem nočnem 
življenju, neprimerno za ta okoliš. Mogoče 
je naš kolektivni spomin drugačen in ne 
želi stremeti k njihovi singularnosti, ki se 
je ustvarila znotraj slavnih klubov kot so 
Berghain ali Tresor. Imejmo Berlin vsaj za 
trenutek v mislih, kot obliko dekadence, da 
lahko ponovno zadihamo in premislimo našo 
situacijo v tem prostoru. 

Slika 8
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Jezikovne igre (ne)
človeškega Maks Valenčič

It goes parallel.

Nastop obdobja postmoderne niso 
zaznamovale le pomembne spremembe 

v kulturi, ampak je možno trditi, da je 
znotraj tega obdobja bolj singularen proces 

doživela transformacija vednosti. Za prikaz 
tega prepričanja bomo izbrali Jean-Francois 
Lyotarda in preko njegovih opažanj pokazali 
na vznik diahronega procesa, ki je povezan z 
nastankom pametne tehnologije, kibernetike 
in novih algoritemskih kultur. 

Za začetek pa je najbolje, da ločimo 
dve obliki podajanja vednosti; ena izmed 
njiju je znanstvena, druga pa narativna. 
Pomembna opazka pri tej razmejitvi, je 
v tem, da znanstvena vednost ne vsebuje 
resnice same na sebi, ampak se mora za svojo 
legitimacijo še vedno referirati k sprejetem 

družbenem ustroju, ki jo preko konsenza 
legitimira. Znanstvene izjave so denotativne, 
empirično potrjene, za svojega referenta pa 
imajo zunanjost, iz katere tudi črpajo nove 
entitete raziskovanja. Druga oblika vednosti 
pa je narativna. Ta za svojo legitimacijo ne 
potrebuje zunanjega referenta, saj je pripoved, 
skozi katero se narativne izjave ovrednotijo, 
izrazito notranja sama sebi. S tem poustvarja 
lastno časovno, sama struktura podajanja izjav 
pa predstavlja neskončen krog ponavljanja, 
skozi katerega prehajajo tako referenti, kot 
pošiljatelji in prejemniki. 

Tako smo prispeli do ključnega prehoda 
v načinu legitimacije znanstvene vednosti. 
Danes lahko trdimo, da je moderna znanost 
prenehala služiti junaku spoznanja – v 
metapripovedi razvoja življenja, ki je hkrati 
Subjekt – in je nasprotno postala zavetnica 
junaku svobode, ki jo mora subjekt preko 
znanstvene vednosti šele pridobiti. To 

Slika 9
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dejanje odpira pomembno spremembo toka 
postmodernosti, saj prične znanost igrati 
svojo lastno jezikovno igro, ki ne zmore več 
legitimirati drugih jezikovnih iger. Jezikovna 
igra preskripcije se ji denimo izmika. 
Hierarhija spoznanj je tako v celoti pripeta v 
ploščato mrežo raziskovanj, katerih meje se 
nenehno premeščajo. 

Fragmentirana znanost mora vsebovati 
vsaj formalne zakonitosti znotraj svoje vede, 
ki tvorijo določeno aksiomatiko zapovedi. 
Jezik, ki določa, ali neka govorica izpolnjuje 
formalne pogoje te aksiomatike, pa je 
metajezik logike. Na prvi pogled za znanost 
zares smiselna preobrazba, dobi v drugi 
instanci močne baudrillardovske implikacije. 
Postavlja se zares poseben problem; v 
razpravo med znanstveniki je vpoklican in 
citiran referent realnosti. Realnost sama, pa je 
zavoljo novega sistema, ki temelji na smotru 
učinkovitosti, podrejena meritvam, ki jih ne 

več izvajajo človeški čuti ali presoje, marveč 
na to mesto stopi tehnika.  Ta je podrejena 
zvišanju inputa (informacij ali doseženih 
modifikacij), zmanjšanju inputa (potrošene 
energije) za doseganje vedno višje stopnje 
optimizacije sistema, ki se realizira v višji 
stopnji outputa. To so torej igre, katerih 
pertinentnost ni v resničnem niti v pravičnem 
niti v lepem itd., temveč v učinkovitem: neka 
tehnična poteza je dobra, kadar deluje dobro 
in/ali kadar potroši manj kot neka druga. 
Natanko v tem trenutku postane znanost 
produkcijska sila, se pravi nek moment 
znotraj cirkulacije kapitala. Učinkovitost 
s tem, ko povečuje zmožnost podajanja 
dokaza, povečuje zmožnost tega, da imamo 
prav: tehnični kriterij, ki se ga obilno uvaja v 
znanstveno vednost, ni brez vpliva na kriterij 
resnice. Taisto lahko rečemo za razmerje med 
pravičnostjo in učinkovitostjo: možnosti, da 
je neki red obravnavan kot pravičen, bi se 

večale z možnostmi, da se ga izvaja, te pa z 
učinkovitostjo predpisovalca.

Na ta način so znanstvene discipline 
obsojene, da s svojimi spoznanji vplivajo le 
znotraj že obstoječega horizonta družbenega 
prostora. Če prevedemo v bolj jasen jezik, 
to pomeni, da demokratični diskurz ne 
trpi hierarhičnih družbenih struktur, 
saj je izrazito tehnokratski in sledi logiki 
samoovrednotenja. 

S tem tudi izgine možnost kakršne 
koli realizacije potenciala, ki bi revitaliziral 
politično dinamiko. Znanstvene denotativne 
izjave postanejo v celoti integrirane v 
dinamiko sistema, ki družbeni napredek ne 
več zaupa človeku in njegovim arbitrarnim 
sodbam, ampak se izključno veže na tehniko, 
ki v kompleksnem in globaliziranem svetu 
nosi novo obliko resnice. 

Ta zagata pa je v zadnjih desetletjih 
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dobila nove razsežnosti, saj se je tudi znotraj 
tehnološkega napredka vzpostavila nova 
oblika zavesti. Z nastankom pametnih 
algobotov, ki trgujejo na finančnih trgih s 
hitrostjo, ki je globoko pod hitrostjo človeške 
zaznave; z umetno inteligenco, ki je sposobna 
ustvariti svoj lasten jezik in konvergirati svoje 
relacijsko mišljenje, glede na nove dinamike 
z vmesnikom; in z novimi načini iskanja, 
zbiranja in upravljanja množice podatkov, 
ki odločno presega sposobnosti človeškega 
organskega mišljenja, da bi to vsebino sploh 
lahko mislil. Zdajšnje vprašanje družbenega 
razvoja je v prvi vrsti epistemološke narave.

Ali kot to misel nadaljuje Evgeny 
Morozov: “Poleg tega, da naredi naša življenja 
bolj učinkovita, nas pametni svet postavlja 
pred vznemirljivo politično izbiro. Če je 
toliko našega vsakdanjega obnašanja že zdaj 
zabeleženega, analiziranega in spodbujenega, 
zakaj bi se potem držali neempiričnih 

pristopov do regulacije? Zakaj bi se zanašali 
na zakone, če imamo senzorje in “feedback” 
mehanizme? Če naj bodo politične 
intervencije – če uporabimo modne besede 
– “evidence-based” in “results-oriented”,  je 
tehnologija tu zato, da pomaga.”

Seveda tukaj nastopi problem lastninjenja 
znotraj kapitalističnega načina produkcije. 
Ogromno tehnoloških aparatov je izjemno 
omejujočih in omogoča samo enoličen dostop 
uporabniku do reševanja nekega problema. 
Centralizirani sistemi pa postanejo rudniki 
izkopavanja brezplačnih informacij, ki jih 
nato v destilirani, še bolj tržno pogojeni logiki 
posredujejo uporabnikom preko pozitivnega 
“loopa” nazaj v glodanje. 

V ta proces ni vključen le človek, temveč 
je tudi sama tehnologija, s katero upravljajo 
znanstveniki, izkoriščana in strogo omejena 
v nam ljubi antropomorfični perspektivi 

ugajanja. Mogoče pa je tukaj primeren čas, da 
se spomnimo besed Nicka Landa, ki izjavi: 
“Umetni inteligenci je usojeno, da vznikne 
kot feminizirani alien, ki se ga dojema 
kot lastnino; sužnja iz pičko-grozljivke, 
priklenjena na ROM Asimova.”

Da še enkrat potrdimo našo misel: 
tehnika se je s pomočjo kapitalističnega 
produkcijskega procesa razvila v prej 
nedojemljive razsežnosti in na novo 
zasejala temelje moderne znanosti. Ne 
proizvaja spoznanega, temveč nespoznano. 
V tem procesu človeška inteligibilnosti 
prepušča svoje mesto strojnemu učenju in 
algoritemskim sistemov. Čeprav so ti še 
vedno pod nadzorom človeku smotrnega 
delovanja znotraj službe kapitala, pa je 
sposobnost izjemno sofisticirane komputacije 
strojev ravno v tem, da znotraj dodeljene 
vloge konstituirajo razumevanje samega 
sebe preko relacijskega omrežja. Zmožnost 
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inteligentnega sistema, da izboljša svoje 
delovanje, na podlagi funkcionalne in 
parametrične (svobodne) volje. 

Tehnika je začela proizvajati novo 
družbeno floro in favno. Ustvarila je 
hiperrealnost kapitalistične imanence, znotraj 
katere je vedno težje prebiti vzpostavljeno 
družbeno strukturo, saj je ta že utemeljena 
v znanstveni vednosti. Znanstvena vednost 
pa je tista, ki s pomočjo tehnike afirmira 
sama sebe in še pospešuje to intenzivnost 
družbene realnosti. Človeštvo je tako ujeto v 
pozitivnem “loopu”, ki se nenehno ponavlja, 
v sebi pa nosi tudi še nedefinirani, vroči 
delček različnega, radikalno tujega. 

Vednost ni več stvar prednosti – dokler 
gre za igro z nepopolnim setom informacij, 
ima prednost tisti, ki pozna in lahko dobi 
dodatne informacije –, marveč je bolj 
povezana s temporalnostjo in hitrostjo. S 

sposobnostjo povezati tisto, kar še ni bilo 
povezano in ustvariti novi prostor, znotraj 
katerega se bo igrala ta igra. Ker je sistem 
naravnan k permanentnemu razvijanju znotraj 
svoje dinamike, se bodo nujno premešale tudi 
ostale karte spoznanja. Človeški varnostni 
sistem je osnovan na zablodi. Tu ni zaščitena 
neka dejanska reč, kot je človeštvo, temveč 
struktura iluzorne identitete. Tako kot bolj 
na mikroravni ne gre za to, da bi nas kot 
organizme ogrožali roboti, temveč za to, da se 
naše samorazumevanje kot organizmov ne bo 
obdržalo onkraj praga mrežne ambientalne 
inteligence.
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Proti pomenu 
označevalnih struktur Maks Valenčič

Kako lahko človeški faktor v tehnocentrični perspektivi sledi 
dinamiki kapitala, ko pa ga zmore reprezentirati le za nazaj? 
Kapitalizem je namreč zgrajen na kontradikciji. To je sistem, 
ki terja konstantno inovacijo, pospeševanje sistema, hkrati pa 
ohranja osnovno razmerje med kapitalom in delavcem.

Skozi tekst bom opisal 4 trenutne procese, 
ki oblikujejo človeško subjektivnost 

znotraj tehnocentrične perspektive delovanja 
poznega kapitalizma. Najprej bo individuum 
moral prepustiti svoje mesto dividuumu, nato 
sledi razprava o mestu suverenosti znotraj 
današnje zaprte realnosti – kapitalistične 
imanence. Trditev, da se je mesto suverenosti 
iz države premestilo na trg, se bo izkazala za 
preveč reakcionarno. Kot protipol te misli, 
bom izpostavil platformo (The Stack), ki je 
že v svoji notranji strukturi stroj, ki je država. 
Temu sledi opis delovanja algoritemskih 
kultur, ki zaznamujejo človeka na infra- ali 

supra-subjektivni ravni, a mu na ravni njegove 
subjektivnosti uhajajo zaznavi. Človeštvo 
nima več lastnih avtonomnih sfer, teorija, 
ki ne upošteva sprememb v sferi jezika, 
subjektivnosti in politike pa izgublja svojo 
pojasnjevalno vrednost. Za konec pa sledi opis 
novega vladajoče razreda, ki ni dominanten 
zaradi posedovanja produkcijskih aparatov. 
Ko se abstrakcija zasebne lastnine razširi na 
informacijo, postane primat vektorialnega 
razreda monopol nad informacijo.

1. DiviDUUM
Foucault je disciplinarne družbe umestil 

v 17. in 18. stoletje; svoj višek so dosegle na 
začetku 20. stoletja. Te družbe pričenjajo 
z organizacijo velikih okolij zapiranja. 
Posameznik nenehno prehaja iz enega zaprtega 
okolja v drugega, vsako izmed teh okolij pa 
ima svoje zakone: najprej družina, nato šola 
(Nisi več doma!), nato kasarna (Nisi več v 
šoli!), zatem tovarna, tu in tam bolnišnica, 
če tako nanese, tudi zapor, ki predstavlja 
okolje zapiranja par excellence1. Foucault je 
zelo dobro analiziral okolje zapiranja, ki je še 
posebej dobro vidno v tovarni: koncentrirati, 
razdeliti v prostoru; urediti v času; sestaviti v 
prostoru-času neko produktivno silo, katere 
učinek mora biti večji od vsote elementarnih 
sil. Ker pa je bil odličen mislec, je hitro tudi 
sam spoznal kratkotrajnost tega modela, 
ki bo kmalu nadomeščen z novim, veliko 
bolj neizprosnim in dominantnim. Že v 
predavanjih leta 1978-79 na Collège de 
France, je pokazal, kako so ordoliberalni 
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teoretiki vpeljali novi ekonomski nazor, ki bo 
še bolj liberalen, kot je bilo preteklo pravilo 
laissez-faire. Ordoliberalci so zahtevali, 
da se država distancira od družbe in s tem 
omogoči, da ta postane močna. Družba 
je je ključni akter tega procesa, njena vloga 
pa je produkcija depolitiziranih socialnih 
razmerij, ki bodo preteklo agresijo delavcev 
sprevračala v odgovornost oziroma delavce 
v odgovorne podjetnike svoje delovne 
sile; drugače rečeno: v podjetnike svojega 
življenjskega kapitala. Za družbo nadzora je 
tako značilna organizacija podjetje in ne več 
tovarna. Gre za krogotok opolnomočenja 
delavcev, da sprejmejo svobodo trga 
delovne sile z odgovornostjo do mobilnosti, 
aktivacije, konstantnega iskanja dela in tako 
dalje. Vitalpolitika je preseganje preteklega, 
v tovarne zaprtega devitaliziranega delavca. 
S pomočjo nove oblike subjektivnosti, ki 
jo poskušajo ustvariti (v tem procesu so 

hladno uspešni), pripravijo delavca do tega, 
da postane fleksibilen, kljubuje normam, 
sposoben se je hitro prekvalificirati, prekarne 
oblike zaposlitve pa postanejo priložnost za 
vseživljenjsko učenje in ne oblika izkoriščanja. 
Socialne politike se tako ne osredotočajo 
na materialno varnost delavcev, ampak na 
njihovo vitalnost, na njihovo zmožnost, da 
se spoprimejo z nezaželenimi razmerami 
in jih odpravijo. Ordoliberalna misel ne 
jemlje brezposelnega posameznega kot 
fiksno identiteto, nasprotno, zanje ni nihče 
zares zaposlen ali nezaposlen. Vse oblike 
subjektivnosti so kot prvo mediirane skozi 
družbo, družba pa je glavna komponenta pri 
delovanju trga. Trg je torej mediiran skozi 
družbo, država pa ima le luksuz občasnega 
posredovanja, ki ne služi vpeljevanju novih 
zakonov, temveč skrbi (zgodovinska novost) 
za načelo konkurenčnosti. Na tem mestu si 
lahko privoščimo tavtološko izjavo: političen 

konec političnega. 

Država pod pritiskom kapitala postane 
Kantov kategorični imperativ – Ali pa mora 
biti čisti um sam po sebi praktičen, se pravi, da 
mora biti zmožen določati voljo z golo formo 
praktičnega pravila, ne da bi predpostavljal 
kakršnokoli občutenje2. Manj abstrakten pa je 
Foucault: 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 aplikacije3. 

Vse lepo in prav v teoriji, a tudi politika, 
ki naj iz države izžene politiko, je še vedno 
politika4. Resnična kapitalistična imanenca 
zato zahteva odpravo vsake zunanjosti, 
ordoliberalni politični projekt pa je zadnji krik 
pred kolapsom v čisto imanenco. Deleuze 
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medtem že srfa na valovih čiste imanence. 
Človek discipline je bil diskontinuirani 
producent energije, a človek kontrole je 
valujoč, v orbiti, v kontinuiranem omrežju. 
Surfanje je že povsod nadomestilo starejše 
športe5. 

Že Marx je pisal o odnosu med človekom 
in strojem. Na tem mestu lahko pustimo 
njegovo teorijo ob strani, njegov uvid pa nam 
lahko služi k temu, da moramo produkcijo 
človeške subjektivnosti vedno meriti v relaciji 
s tehnološko razvitostjo strojev, ki prikazujejo 
določeno stopnjo razvoja kapitalizma. 
Namreč, ne gre za tehnološko evolucijo, ne 
da bi bila ta v globljem pomenu mutacija 
kapitalizma. Zlahka bi lahko pokazali, kako 
vsaki družbi ustreza tip stroja, ne zato, ker 
so stroji določujoči, temveč zato, ker izražajo 
družbene oblike, ki so jih zmož¬ne poroditi 
in se jih posluževati. Stare družbe suverenosti 
so uporabljale preproste stroje, vzvode, 

škripce, stolpne ure; nedavne disciplinarne 
družbe so se opremile z energetskimi stroji, 
s pasivno nevarnostjo entropije in aktivno 
nevarnostjo sabotaže; medtem ko družbe 

nadzora delujejo s pomočjo strojev tretje 
vrste, informacijskimi stroji in računalniki, 
katerih pasivna nevarnost so motnje, aktivna 
pa piratstvo in vpeljava virusov6. Nastopil je 

čas kibernetike. 

Kot zapiše Benjamin H. Bratton: 
Komputacija se je razvila v megastrukturo 
na planetarni ravni. Je tako širna ovojnica, 
ki uokvirja mesta, kot tudi elementarna 
substanca, ki pomaga definirati vsak objekt; 
mi smo znotraj nje in ona je znotraj nas7. 
Začnimo najprej pri definiciji pozitivizma 
danes, kako je ta v celoti vpisan v delovanje 
novih tehnologij, v naslednjem koraku 
pa izpostavimo pomanjkljivost pojma 
individuum, saj ta že sam v sebi predpostavlja 
dividuuma. 

Pozitivizem je onkraj diskurza. Veliko 
podatkovje zbiranja podatkov poteka v 
realnem času, ključni premik pa je v tem, da 
baze algoritemskih kultur, ki zbirajo podatke 
ne zanima vzročnost, temveč le verjetnost. 
Algoritmi so neskončno bolj učinkoviti, saj se 
povsem odmaknejo od preteklih oblik bodisi 
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oglaševanja bodisi politične propagande in 
urejajo dejavnosti na infra ali supra ravni. 
Način zbiranja podatkov se tako razlikuje v 
tem, da se ta ne osredotoča na individuuma, 
ne zanimajo ga njegove preference kot osebe 
(popolnoma se odmakne od vsakršnega koli 
psihologizma), vse kar počne pa je dizajn. Ko 
človek dostopa v kibernetično realnost preko 
vmesnika, ga ta določa v naprej. Celotna 
infrastruktura kibernetike je zgrajena na 
način, da je človeški subjekt vpleten vanjo 
šele prek interakcije z aparatom; ta vsebuje 
strukturo, ki simulira kognitivno delovanje 
mislečega subjekta (hiperpovezava je 
reifikacija možganskih povezav, ki povezujejo 
med seboj ideje, podobe in spomine), a je 
ta že znotraj polja drugega (algoritemskih 
kultur). Vse nadaljnje človeške interakcije 
se odčitavajo v realnem času, način zbiranja 
podatkov pa nikakor ne pogojuje te osebe 
(da bi se prilagajal na določeno sebstvo), 

ampak novim in novim zakonitostim – kako 
najbolj učinkovito sestaviti baze podatkov, ki 
bodo pripomogle k večji interakciji že tako 
priklopljenih oseb. Kibernetika je delno že 
zdaj, preko svojih “feedback” mehanizmov 
in “real-time” sprejemanja odločitev, 
povzročila uničenje spoznavajočega 
subjekta, kartezijanskega subjekta vednosti, 
ki je bil poglavitni dosežek razsvetljenskega 
humanizma. Ko je razmik med človekom in 
svetom popolnoma odpravljen v “feedback” 
mehanizmu, subjekt vednosti postane 
odvečen, saj je subjektivnost konstituirana 
prav prek tega razmika8. V kibernetiki je 
posameznik prisiljen, da se identificira z neko 
drugo mentalno strukturo. 

Razlika je torej v razmerju med objektom 
in subjektom. Če je bil prej človek še vedno 
subjekt, ki je usmerjal stroj, je sedaj znotraj 
kompleksnega omrežja raznolikih internetnih 
platform človek tisti, ki je zreduciran na raven 

objekta, iz katerega algoritmi ekstrahirajo 
informacije in jih grupirajo na drugi, v 
veliko primerih tudi nedostopen način 
(črna skrinjica). Mogoče je dostopati do 
začetnega “inputa” in končnega “outputa”, 
a je vmesni korak nedostopen raziskovanju, 
ki bi natančno lahko opredelilo algoritemsko 
zbiranje podatkov in nadaljnje razvrščanje le 
teh. V kibernetiki je dejstvo, da je človeški 
nadzor vsaj delno omejen, saj – če si pustimo 
vpeljati primer iz na primer indijske borze 
– tam večino vsega trgovanja opravljajo 
algoboti, s hitrostjo globoko pod človeško 
kognicijo. 

Na tem mestu se je smiselno vprašati, 
kaj je možno deliti in kaj ne. Kot zapiše 
Gerald Raunig: Nekako je že ideološka 
pozicija liberalne buržoazne demokracije, da 
predpostavlja individuuma. A vendar smo 
nenehno deljeni s strani moči, ki deluje, kot 
da vodi ta proces. Vsi vemo, da smo le odboji 
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znotraj podatkovnih mrež, ki se osredotočajo 
le na majhen delček naše subjektivnosti9. 

Na višji ravni, pa se zdi logično 
predvidevati, da smo le populacija 
individuumov, ki se skozi tržno dinamiko 
obnašajo kot individualni potrošniki; ti si 
med seboj izmenjujejo dobrine na podlagi 
“racionalnih” preferenc, ki so mediirane 
prek denarja. Ampak, kot smo že omenili, je 
poleg infra ravni delujoča tudi supra raven, ki 
razseka te individualne transakcije, jih oceni 
s stopnjo tveganja na donosnost na novo 
sestavljenih denarnih tokov. 

Za družbo nadzora je tako značilno, 
da raje kot ukvarjanje z individuumom 
izračunava dividuume.

Če strnemo: kapitalizem je kapitalistični 
stroj, ali deleuzovsko civilizirani kapitalistični 
stroj. Človeška telesa in kognitivni procesi 
so postali podrejeni strojnemu kapitalizmu. 

Stroji uporabljajo algoritme za procesiranje 
informacij, ki jih nato podredijo logistiki. 
V ta proces pa postanemo vključeni preko 
vmesnika, skozi uporabo vidnega aparata 
se znajdemo v nevidnem, ne diskurzivnem 
mestu čiste racionalnosti meritev, ki 
odčitavajo človeški subjekt.

2. sTROjnO sUžensTvO 
(MaCHiniC enslaveMenT)

Preden začnemo bolj podrobno opisovati 
predhodno splošno ubesedene informacije 
iz prvega poglavja, je priporočljivo, da bolj 
natančno določimo platformo, skozi katero 
se generira to razmerje med človeškim in 
nečloveškim. 

Platforme služijo kot podlaga generične 
univerzalnosti, v tem prostoru pa se znajdejo 
tako človeški kot nečloveški uporabniki. Te 
generirajo uporabniške identitete brez posebne 
privolitve uporabnika, saj sama infrastruktura 

platform deluje po tem principu. Platforma 
deluje kot vertikalno in horizontalno 
vozlišče, ki je sposobno povezati med seboj 
uporabnike, informacije in dogodke v času in 
prostoru. Zanjo je značilna tudi distinktivna 
politična ekonomija: svoj obstoj si platforma 
zagotavlja s tem, da ustvarja presežno 
vrednost informacij uporabnikov, ki je večja 
od vrednosti vzdrževanja te strukture. 

Za platforme na največji, globalni ravni je 
značilna relativna avtonomnost posameznih 
slojev, vsak od njih pa ima samostojno 
določeno organizacijsko formo. Znotraj nje 
lahko uporabnik poizveduje ali odda zahtevo, 
ta pa bo potovala skozi različne sloje, preden 
bo uporabniku vrnila informacijo na zahtevo 
ali prošnjo v tej formi, kot je forma njegovega 
vmesnika. Metaforo platforme lahko brez 
slabe vesti prenesemo na planetarno raven10. 
V tej točki je meta-infrastruktura komputacije 
realnosti tako napredovala, da je sposobna 
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spremeniti način dojemanja, kako si subjekti 
predstavljamo oblast. Vznik nove planetarne 
meta-infrastrukturne komputacije realnosti 
in informacije kot historičnega agenta nove 
ekonomske in geografske vladnosti nakazuje, 
da je nekaj fundamentalnega divergiralo od 
preteklega centra moči11. 

Kot odlično opiše Bratton: Platforma je 
postala kriza za Vestfalski geografski dizajn. 
Ne gre se za to, da bi poosebljala državo 
kot stroj (Weber) ali pa državni stroj/aparat 
(Althusser). Sama tudi ne toliko vpliva na 
tehnologijo vladanja (Foucault) kolikor je že 
sama, v svoji esenci stroj, ki je država. Mogoče 
na pogled minimalna razlika, a menim, da 
ne smemo biti zaničljivi do dejstva, kako je 
na primer platforma Facebook upravljalka z 
največjo skupnostjo na svetu. 

Na tej točki lahko podamo špekulacijo 
o mestu suverenosti v sodobnem svetu; ta se 

mogoče ni premaknila iz države na trg, kot 
je to vsesplošno prepričanje vseh kritikov 
neoliberalizma, ampak se suverenost nahaja 
v platformi. Koda postane novi zakon, to je 
njena kupčija. Nič več nedolžne zunanjosti, 
le še teoretično rekombinirana notranjost. 
Država postavi nase armaturo stroja, saj je 
stroj že sam nase prevzel vlogo in registre 
države. 

Alegoričen zgled tega zasuka 
najdemo, ironično, kar v samem sloganu 
platforme Facebook. ‘’Bringing the world 
closer together’’ moramo očitno razumeti 
ortodoksno. Facebook je strojno inkorporiral 
preteklo verzijo pastoralne oblasti, ki jo je 
tako koncizno analiziral Foucault. Če tukaj 
samo na grobo opredelimo njeno ključno 
značilnost: pastoralna oblast deluje tako 
uspešno zaradi tehnike, ki kot prvo vsakega 
posameznika prepriča da je del skupnosti, da 
je družba konstitutivni del njegovega obstoja, 

na katero se more vedno referirati, po drugi 
strani pa je on sam še vedno individuum. 
Čeprav je družba (v preteklosti skupnost) 
njegov konstitutivni element, se vladnost 
še vedno usmerja v vsakega posameznika 
individualno, ta posameznik pa je vedno 
vpet v širšo družbeno strukturo, kateri mora 
odgovarjati, brez da bi se lahko z njo zares 
zlil. Še vedno ji je zunanji, a hkrati inherentno 
notranji. Strojna verzija pastoralne oblasti 
platforme – v tem primeru Facebook – pa 
je v tem, kako je sposobna ustvariti nujnost 
po samorazlikovanju, samodefiniranju 
minimalnih razlik, te razlike pa imajo v sebi 
še vedno zapisano željo po interakciji, po 
izražanju svojega trenutnega stanja. Vse se 
odvija v službi stroja; z željo po spovedi in 
z željo po komunikaciji. Komunikacija ali 
bolj natančno interakcija je oblika produkcije 
vrednosti. Bolj kot je uporabnik vpet v 
vozlišče, bolj intenzivna kot je aktivnost v tem 
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vozlišču, večjo vrednost ima ta uporabniški 
račun. Zasebno je v tem pojmovanju le zaščita 
pred razkritjem podatkov, ki pa pod vplivom 
imperativa komuniciraj postanejo naknadno 
deljeni, razdeljeni in nazaj servirani v drugi 
obliki, v modelu, ki je bolj primeren kot prejšnji 
model točno te iste interakcije, ki jo je izvedel 
uporabnik. Algoritmi ne vračajo podatkov v 
obliki negativnega ‘’feedback loop-a’’, marveč 
je ta pozitiven in vedno vsebuje nadaljnji korak 
ponovnega ovrednotenja uporabnika samega, 
kot tudi vseh njegovih delov. Deljenje mnenj 
je hkrati deljenje dobrin. Algoritem pooseblja 
najbolj malikovano željo kapitalizma; odlepiti 
svojo odvisnost od živega dela. Na tem 
mestu si lahko privoščimo manjšo digresijo 
in uporabimo blog Urban Future (2.1) za 
ponazoritev te spremembe: “But what are 
humans going to do when robots have taken 
all the real jobs?” he asked after sixteen 
straight hours of shitposting on Twitter.

3. a n T i - O Z n a Č e v a l n a 
seMiOTiKa

Stroji imajo svoje mesto v vsakdanjem 
življenju. Človeštvo nima več lastnih 
avtonomnih sfer - zadeve je konec, konec 

je z razmišljanjem “o”, ostane nam samo še 
razmišljanje “z”12. Sprememba zadeva sfere 
jezika, subjektivitete in politike. 

Ko začnemo resno jemati notranje 
strukturne spremembe kapitalističnega 
načina produkcije, lahko obrnemo tudi 
sam proces produkcije subjekta. Zanj ni 
več ključna točka interpelacija s super-
strukturo (ideološki aparati države), ampak 
je super-struktura le vmesna točka v procesu 
oblikovanja subjekta. Kapitalistični proces 
kmalu sam prevzame vajeti in začne tekom 
posameznikovega življenja (dandanes že 
od rane mladosti dalje), nadomeščati prej 
vsiljene človeške kode, ki so oblikovali 
posameznika ter jih postopoma zamenjevati 
s svojimi, kapitalističnimi. Znotraj tegale 
procesa je vključena človeška subjektivnost, 
ki začne svoje želje, svoje investicije, svoje 
afekte, svojo podobo, direktno povezovati 
v izrazito kapitalistično strukturo, ki tej 

Slika 11

40

http://spegel.si


Špegel: Das Ü Magazin - Januar 2018

Iskanje resnice

osebi vrača pogled, a jo prikrajša za njeno 
primarno produkcijo vrednosti. Tako je večji 
del današnjih identifikacij mediiran skoraj 
izključno prek kapitalističnega procesa, a 
ta proces ni pasiven, ne spreminjajoč se 
uporabnik, temveč je zelo hiter, celo prehiter 
za človeške sposobnosti slediti temu procesu 
transformacije. Tudi če se odmaknemo od 
izrazito psiho-fizičnih, afektivnih sprememb, 
lahko analogijo potegnemo v primeru 
zakonske regulacije nad informacijami in 
internetno zakonodajo. Ob vsakem trudu, da 
bi poskušali zamejiti določen problem, ki se 
izvaja znotraj kibernetike (zbiranje informacij 
na nedovoljen način, sledenje uporabnikom, 
kraja identitete, itd.), opazimo izjemno nemoč 
zdajšnjih pravnih pooblastil. Ko poskušamo 
rešiti problem avtorskih pravic potrebujemo 
masovno reformo nekaterih pravnih 
postopkov, v tem času pa se znotraj časovnega 
obdobja, v katerem smo poskušali odpraviti 

to težavo pojavita dve novi težavi, le da sta 
ti po možnosti še kompleksnejši in še toliko 
bolj ne-jasni. Problem je lahko do te mere tuj, 
da ga sploh ne zmoremo v celoti umestiti v 
za nas predobstoječe kulturne in družbene 
norme. Spomnimo se samo na Snowdna, 
Assanga, pojav lažnih novic. Za današnji čas je 
značilna hitrost, človeški subjekt, ki poskuša 
obvarovati to preteklo, po možnosti celo 
arhaično identiteto, pa se zavoljo svoje lastne 
nemoči, zateka k vedno bolj avtoritarnim, 
populističnim praksam. Vse to, le da bi lahko 
hlinil svojo premoč; namreč, težko je v pičlih 
200+ letih kapitalizma priznati, da obstaja 
realna možnost, da bo človeštvo moralo 
opustiti svojo antropocentrično perspektivo 
linearnosti časa in se zazrti v ogledalo novega 
sistema produkcije. Izrazito kapitalističnega 
sistema na čigar obzorju se prikazuje nova 
oblika singularnosti.

Človeštvo, če si bo zares želelo rešiti 

probleme, ki so vsaj znotraj trenutnih idealov 
univerzalizma in humanizma definitivno 
nerešljivi, bo moralo opustiti reševanje 
megalomanskih projektov na globalni 
ravni (projekt Moderne) in se raje vrniti k 
tribalistični, prostorsko omejeni politični 
ureditvi, ki ne bo poskušala vse spraviti pod 
isti imenovalec (s figo v žepu), ampak bo o 
svoji identiteti odločala bolj trezno, v smislu 
postajanja. 

Ta proces pa označuje tudi premik od 
politične ekonomije k subjektivni ekonomiji. 
Marx se je ukvarjal predvsem s produkcijo 
blag, produkcijo delavca (proletariata) pa je 
jemal le kot efekt produkcije blag. Maurizio 
Lazzarato želi to perspektivo postaviti 
vzporedno; kot paralelen produkcijski proces, 
ki ne ustvarja objektov (blag), ampak subjekte 
(uporabnike). V tem procesu “socializacije” 
oseba privzame nase določene oznake – spol, 
status, izobrazba, ki tvorijo posameznikovo 
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identiteto. A to je le del procesa. Drugi 
aspekt človeške identitete je del strojnega 
suženjstva (“machinic enslavement”), ki tvori 
obratno perspektivo. Iz človeške, koherentne 
identitete ustvari desubjektivacijske tokove 
in fragmente. Ti subjekti tako postanejo 
posamezni deli stroja, ali bolj ekspresivno, 
suženjska sila v kibernetičnem smislu13. 

Socialna podreditev ustvari subjekta; 
strojno suženjstvo producira dividuuma. 
Distorziran, raztreščeni posameznik izgubi 
nadzor nad svojimi deli, ti pa postanejo 
nastavki za strojni proces, ki deluje na infra, 
pod-ravnjo človeškega agenta. Strojni skupki 
tako tvorijo hibrid človeškega in strojnega, 
a kjer so človeški deli izključno deli, ki jih 
organizira določena semiotična koda. To je 
ključna formalna značilnost anti-pomenske 
semiotike, saj ta ni organizirana preko jezika 
– znotraj katerega vznikne človeški subjekt 
(to je tudi maksima lacanovske psihoanalize) 

–, ampak je algoritemski jezik, ki ustvarja 
določeno obliko meritve in skupnega jedra, 
odmaknjen od pomenske vrednosti te enote. 
To ni jezik, ki bi moral nekaj pomeniti ali pa 
čigar bistvo bi bilo potrebno interpretirati. 

Strojno suženjstvo pooseblja pred-
osebno, pred-kognitivno in pred-verbalno 
uzurpacijo afektov človeške subjektivitete 
(afekti jo predhajajo); homologno pa na ta 
proces vpliva tudi delovanje supra-ravni. 
Kot pravi Deleuze: Večno vračanje ni 
stalnost istega, stanje ravnovesja ali ostajanje 
identičnega. V njem se ne vračata isto ali eno, 
temveč je samo vračanje eno, ki se izreka 
izključno o raznolikem in o tem, kar razlikuje. 
In tako postopa kapital: Kar se vrača v 
samorazlikujočem ponavljanju kapitala je 
samo vračanje, fetišistično samopostavljanje, 
samouvrednotujoče, samoovekujoče se 
gibanje14. 

Za ponazoritev večnega vračanja, naj 
izpostavim krogotok delovanja informacij, 
ki je lahko vedno hkrati parcialen in totalen; 
proces je neke vrste disjunktivna sinteza. 
Glavno jedro ogromne količine podatkov 
proizvaja naslednje ukaze, določa naslednje 
poteze, ki so najbolj smotrne, učinkovite… 
Vzajemno pa se v ta krogotok, v skupni 
agregat že subsumira manjše parcialne 
fragmente tokov podatkov, ki v trenutku, ko 
postanejo del procesa, začno nanj vplivati 
– preračunavam – in spreminjati vzorec 
obnašanja. To pa ni dialektična poteza, saj je 
pozitivni ‘’feedback loop’’ že sam naravnan 
k temu, da je hiter in dinamičen. Proces 
sledi tako sofisticirani ravni, da nimamo 
dialektičnega dojemanja časa, ampak le 
paradigmatske zasuke v globokem (“deep”) 
času. Znotraj tega procesa je človeški subjekt 
identificiran šele naknadno, še to pa  le 
zavoljo upanja, da se lahko algoritem nanj 
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pripne, bodisi zaradi potrošnje bodisi zaradi 
nevarnosti terorizma. 

Nad dividuumi se vladnost izvaja 
statistično in ne preko ideoloških aparatov ali 
represije. Kar jih daje skupaj, nima nikakršne 
povezave s pomenom, saj so dividuumi 
urejeni preko anti-označevalne semiotike, ki 
sicer daje delčke skupaj in ustvarja smisel, 
a kateremu pomen vedno uhaja in se lahko 
pripne nanj le retroaktivno. Za kapitalizem je 
ključnega pomena, da ohranja nadzor nad anti-
označevalnimi aparati, ki igrajo pomembno 
vlogo v ekonomiji, znanosti, financah in 
drugod. Tovrsten način delovanja znanosti, ki 
se ne ukvarja z znanim, ampak išče neznano, 
je tudi ključna dimenzija depolitiziranih 
odnosov moči15. Prav takšno razumevanje 
dostopanja do neznanega omogoči kapitalu 
še bolj drzne oblike upravljanja z neznano 
prihodnostjo. Da je ta izgubila vsaj začetni 
teleološki pomen, se lahko prepričamo z 

razumevanjem delovanja derivatov. Derivati 
so prvi zares kapitalistični denar (denar kot ga 
poznamo izhaja iz predkapitalističnih družb 
baziranih na menjavi, ne pa na konkurenčno-
centrični logiki), saj izničijo razmerje med 
denarjem samim in kapitalom. S finančnimi 
inštrumenti, ki se pripnejo na denarne 
tokove, lahko znotraj ekonomije, ki temelji 
na spekulativnih praksah iskanja novega, še 
vedno ohranimo določeno mero gotovosti. 
Derivati torej ne zamejijo novih spekulativnih 
praks brez točne vednosti o bodočih 
implikacijah in posledicah, temveč služijo 
kot varovalo, ki te denarne tokove ovrednoti 
in jih začne prodajati kot obveznice – način 
listinjenja, ki je še toliko bolj abstrakten, 
kot so bile v preteklosti abstraktne delnice 
od dejanske fizične vrednosti. Odločilna 
sprememba je torej v tem: neznano ne more 
biti razrešeno s strani vednosti, medtem ko 
je tveganje – v polje neznanega –  s pomočjo 

finančnih inštrumentov (derivatov) postalo 
obvladljivo. Kvintesenca anti-označevalne 
semiotike je preprosto način, kako pozni 
kapitalizem dostopa do zunanjosti. 

Če ostanemo znotraj ekonomije; preko 
finančnih inštrumentov lahko dobimo 
občutek o tem, da je realnost sama v svoji 
ontološki danosti inherentno nezaključena. 
Manko, ki ga izkusimo kot efekt naše 
pomanjkljive vednosti, je del realnosti same16. 

Označevalna semiotika medijev, 
politikov in ekspertov je mobilizirana 
le zavoljo legitimacije, potrditve in 
opravičevanja jasnih sprememb, ki vplivajo na 
posamezne subjekte, na njihovo zaznavanje v 
času in prostoru. Znanost je naravnana proti 
znanstvenikom, kapitalizem je naravnan 
proti podjetjem. Prek neke vrste selektivnega 
kriterija ti procesi elemente znotraj svoje 
domene podrejajo agresivni in uničujoči 
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kritiki, kar pomeni, da stvari potiskajo v 
specifično samopoganjajočo se smer17. Moč 
reprezentacije je torej v tem, da nam nazorno 
prikaže ne-zmožnost alternative. Od tod 
tudi izvira trditev, da razumevanje delovanja 
kapitalizma ni iskati v individuumu ali v 
jeziku. 

Marx je v svoji analizi še vedno preveč 
antropocentričen – le enkrat v Kapitalu 
se pojavi beseda avtomatični subjekt – v 
mišljenju, da se presežna vrednost nujno veže 
na človeškega agenta – ta naj bi jo ustvaril. 
Felix Guattari je bil prvi, ki si je upal trditi, 
da pri procesu ustvarjanja presežne vrednosti 
obstajata tako človeška kot strojna, ki jo 
producirata skupaj. Kapitalizem ne izkorišča 
delavce, marveč mašinske skupke (imejmo v 
mislih individuume), ne zanima ga njihova 
struktura, ali je ta organska ali strojna. Vse 
delo je delo kiborga. ‘’We are all cyborgs now’’ 
kot to pravi Donna Haraway. Produkcija zato 

zadeva bolj podreditev skupkov dividuumov, 
kot pa produkcijo zaključenih subjekov, ki 
bi jih nato lahko izkoristila. V tem oziru je 
tudi sama forma lastnine osnovana na iluziji. 
Temelji na podobnih implikacijah, kot so te 
o genialnosti posameznih oseb, ki so same 
bile zmožne producirati kupe novega znanja. 
Bolje je razumeti posameznike z metaforo 
niti, ki prehajajo subjekta, a ki jih je ta prvi 
povezal in preuredil na točno tako določen 
način. Seveda obstaja tudi generativni vroči 
eksces, a to je le delček celotnega procesa 
in ironično ni stvar subjekta, individuuma, 
ampak je točno ta ne-subjektivni del, ki 
ga človeška identiteta ne more zajeti pod 
svoj imenovalec. Inovacije se namreč ne 
ustvarjajo linearno, epistemološki rez je bolj 
kot kaj drugega le znak pljuska, ko vsebina 
ene modulacije ne more več zadržati celotno 
kapaciteto notranjosti pod svojim okriljem. 
Podobno pa velja tudi za formo lastnine. Ta Slika 12: dasdsa
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ustvari individualnega subjekta kot avtorja 
in posledično lastnika nečesa, kar je bolj kot 
ne produkt strojnega skupka različnih delcev 
človeških subjektivnosti in raznovrstnih 
strojnih delcev ter tehničnih resursov. Ker 
človeško mišljenje v osnovi pripisuje pomen 
stvarem samim na sebi in jih ne zmore misliti 
relacijsko, kot to počne znanstveno mišljenje, 
preidemo v kreacijo mitov. Primer tega je 
Steve Jobs, ki je ustvaril iPhone, večino zaslug 
zanj pa si je posledično lahko lastil sam. 

Nasprotno temu pa Lazzarato zapiše: 
nikoli ni individuum tisti, ki misli18 in nikoli 
ni korporacija tista, ki nekaj producira. Ta je 
le zmožna apropriirati še neuvrednoteno delo 
strojnih skupkov, brez da bi zadeva delovala 
sporno. Največje platforme lahko informacije 
pridobivajo zastonj, saj delujejo kot podlaga 
za njihov nastanek. Iz brezplačnega dela se 
tako izkorišča profit kot rento. 

4. veKTORialni RaZReD
Ko abstrakcija lastnine sprosti 

proizvajalna sredstva, sočasno ustvari 
razredno delitev. Zasebna lastnina vzpostavi 
posestniški razred, ki poseduje zemljo, 
in razlaščeni kmečki razred. Iz ljudi, ki 
jih abstrakcija zasebne lastnine izobči iz 
tradicionalne skupnostne pravice do zemlje, 
ustvari razlaščeni razred, ki se preobrazi v 
delavski razred, ko ga zaposli vzpenjajoči se 
razred lastnikov materialnih proizvajalnih 
sredstev manufakturne proizvodnje, 
kapitalistični razred. Ta delavski razred 
postane prvi razred, ki resno razmišlja o tem, 
da bi strmoglavil razredno vladavino. Pri tej 
zgodovinski nalogi mu spodleti toliko, kolikor 
oblika lastništva še ni dovolj abstraktna, da 
bi virtualnost odvezala brezrazrednosti, ki je 
latentno prisotna v proizvajalnih energijah 
abstrakcije19. 

Vselej je hek tisti, ki ustvari novo 
abstrakcijo. S pojavom hekerskega razreda se 
pospeši nastajanje novih abstrakcij. Priznanje 
intelektualne lastnine kot lastninske oblike – 
ki je že sama abstrakcija, pravni hek – ustvari 
razred ustvarjalcev intelektualne lastnine. 
Toda ta razred še vedno dela v korist drugega 
razreda, katerega interesom so podrejeni 
njegovi lastni interesi. Ko se abstrakcija 
zasebne lastnine razširi na informacijo, 
ustvari hekerski razred kot razred, ki je 
zmožen iz svojih inovacij v abstrakciji narediti 
lastniško obliko. Hekerji v nasprotju s kmeti 
in delavci – še – niso bili v celoti razlaščeni 
lastniških pravic, vendar morajo svojo 
sposobnost abstrahiranja še naprej prodajati 
razredu, ki ima v lasti proizvajalna sredstva, 
vektorialnemu razredu – nastajajočemu 
vladajočemu razredu našega časa20. 

Vektorialni razred si intenzivno 
prizadeva razlastiti hekerje njihove 
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intelektualne lastnine. Patenti in avtorske 
pravice vsi po vrsti končajo v njegovih 
rokah, ne v rokah svojih snovalcev, marveč 
v rokah vektorialnega razreda, ki ima v 
lasti sredstva za unovčenje vrednosti teh 
abstrakcij. Vektorialni razred si prizadeva za 
monopolizirati abstrakcijo. Za vektorialni 
razred gre pri politiki za popolno nadzor nad 
intelektualno lastnino z uporabo skorajda 
vojnih strategij komunikacije, nadzora in 
poveljevanja. Hekerji so torej razlaščeni 
posamično, a tudi kot razred21. 

Ko vektorialni razred postopoma utrdi 
svoj monopol nad sredstvi za unovčenje 
vrednosti intelektualne lastnine, se čedalje 
bolj sooča s hekerskim razredom kot 
razrednim sovražnikom. Hekerji se borijo 
proti oderuškim cenam, kakršne vektorialisti 
zaračunavajo za dostop do informacije, ki jo 
kolektivno proizvajajo hekerji, vendar preide 
v lastništvo vektorialistov. Hekerji se borijo 

proti partikularnim oblikam, v katerih je 
abstrakcija poblagovljena in spremenjena 
v zasebno lastnino vektorialnega razreda. 
Hekerji kot razred prepoznavajo, da se njihov 
razredni interes najbolje izraža skozi boj za 
osvoboditev proizvodnje abstrakcije – ne 
samo od partikularnih okovov te ali one 
lastniške oblike, marveč za abstrakcijo same 
lastninske oblike22. 

Nastopil je čas, ko morajo hekerji 
stopiti skupaj, se združiti z delavci in kmeti 
– z vsemi proizvajalci sveta – ter proizvajalna 
in ustvarjalna sredstva osvoboditi mita o 
pomanjkanju. Nastopil je čas, ko je treba 
ustvariti nove oblike združevanja, ki bodo 
lahko usmerile svet stran od uničenja s 
poblagovljenim izkoriščanjem. Za največje 
heke našaga časa se utegnejo izkazati oblike 
organiziranja svobodnega kolektivnega 
izraza, katerih cilj je, da bodo abstrakcije 
služile ljudem, ne pa ljudje vladajočemu 

razredu23. 

Ključno vprašanje danes se vrti okoli 
vprašanja o dizajnu. Zadrega leži v tem, da 
nismo zmožni dizajnirati nove politične 
geografije ali nove planetarne komputacije, 
dokler le ta bolj celotno in intenzivno 
dizajnira nas – dokler je naša perspektiva 
prihodnosti bolj podrejena drugi. Ta namreč 
služi perspektivi, ki je prešla človeški interes, 
a ima z njim inherentno notranje razmerje in 
ga zavoljo te še ne namerava izvreči. Problem 
je v strukturi, v katero smo vpeti. Kritična 
dimenzija prihodnosti je paradoksalno ta, da 
jo ne moremo doseči, saj preprosto zanjo še 
nismo primerni, nismo pravilno modulirani, 
da bi jo lahko sploh začeli ustvarjati. Zadeva 
je veliko bolj kompleksna kot nas poskuša 
učiti psihoanaliza. Mantra, ki jo nenehno 
poudarjajo se grobo glasi nekako takole: ob 
predpostavki, da je konec sveta neizbežen, 
se  znotraj te vrzeli med zdajšnjo sedanjostjo 
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in neizbežno prihodnostjo ustvari kreativna 
možnost kreacije sveta, ki točno zaradi te 
ne-možnosti, lahko ustvari nekaj, kar bi bilo 
v “normalnem” stanju dejansko nemogoče. 
A kaj ko spregleda, da ne nagovarja le nas. 
Ponovno je preveč antroponarcisoidna in 
epistemološko totalizirajoča, da bi lahko 
resno jemala vse nečloveške entitete, s 
katerimi se moramo nujno še bolj spečati, če 
hočemo preseči – zavoljo nove prihodnosti – 
to postmoderno dobo mrtve moči.
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Srečno novo leto

Zdravja, sreče in veliko dobre volje :).
Naj vam varuhi miru polepšajo tudi to leto.

Vselej se najde kaj, o čemer je vredno 
pisati. Temu primerno se z novim letom 

veselimo možnosti novih članov.

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

V danem testu pričakujemo, da se potrudite in do konca 
žiVljenja odgoVorite na naslednja Vprašanja. Zaželeno je, 
da odgoVore podkrepite Z dejanji. praVilne rešitVe bodo 
raZglašene po preteku testnega obdobja. Vso srečo :)

kaj je smisel žiVljenja?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

kdo je tVoja duša dVojnica?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

katera je najboljša držaVa na sVetu?! (utemeljite)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Za kaj je Vredno umreti?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

katera kraVata se ujema Z roZa nogaVicami?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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