
Šum #12

Določenost od zunaj: 
Stigmata, teledildonika 
in kiberseks na daljavo

Bogna Konior

Metaplastičnost
Germán Sierra

Potopitev
n1x

Avtonomija in nujnost
Lukáš Likavčan

Ob tebi se je težko 
imeti fajn.

Domen Ograjenšek





Galerija  
Kapelica

 

www.kapelica.org

Društvo  
Galerija BOKS

drustvoboks.wordpress.com

Društvo Igor Zabel
www.igorzabel.org

Galerija  
Škuc

 
galerija.skuc-drustvo.si

Partnerji in koproducenti



Šum #12

1262

Partnerji in koproducenti

MGLC
Mednarodni grafični likovni center

www.mglc-lj.si

Mestna 
galerija Ljubljana

www.mgml.si/
mestna-galerija-ljubljana

MG+MSUM
Moderna galerija

www.mg-lj.si



Šum #12

1263

UGM
Umetnostna galerija Maribor

www.ugm.si

Zavod Celeia Celje
Center sodobnih umetnosti

www.celeia.info

Partnerji in koproducenti

Aksioma
www.aksioma.org

OSMO/ZA
www.osmoza.si



Šum #12

1264



Šum #12

1265

Mejne ekologije



Šum #12

1266



Šum #12

1267

Določenost od zunaj: 
Stigmata, teledildonika 
in kiberseks na daljavo

Bogna Konior

Leta 1928 je Faustyna Kowalska, pri 23 letih, imela prvo 
izkušnjo s stigmatiko:

Ko sem prvič doživela to trpljenje /… /, sem zagledala velik 
sijaj in, ki so se izdajali iz sijaja, žarke, ki so me popolnoma ob-
dali. Potem pa sem nenadoma začutila grozno bolečino v rokah, 
nogah in na boku ter na trnovem vencu /… / O teh trpljenjih 
ni nobenih zunanjih znakov /… / V meni gori gori ogenj tvo-
je ljubezni.

Živela je v simulaciji sadomazohizma, ki jo je zasnoval goreč 
Bog, ki je vedno držal roko na gumbu "hitro naprej" in jo ime-
noval ljubezen. V svojih dvajsetih - umrla je pri triintridese-
tih - je pogosto ležala negibno v svoji postelji, halucinirajoča. 
Nekoč jo je obiskal čopor demonskih psov, ki so jo želeli mrtve-
ga, ki ji je grozila, da jo bo raztrgala na koščke. Odgovorila je, 
da če je bila volja njenega Gospoda, naj bo, ker je bila huda, 
slaba grešnica. Zrak okrog nje je imel zobe in nikoli ni vede-
la, kdaj bo ugriznila. Ko je videla dušo, ujeto v ognje čistilcev, 
bi rekla: "Vzemi me namesto njih! Prisilite me, da trpim namesto 
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njih! "Zaradi tega je bila pozneje postala svetnica. Toda us-
miljenje je bilo na pol pozabljeni Faustynin prijatelj. Na vsa-
kega poštenega bralca njenega Dnevnika bi moralo biti jasno, 
da je ljubosumna. "Dovolite mi, da prevzamem trpljenje drugih, 
da boste še naprej gledali vame, tako da skozi mene pogledate 
koga." Nikoli ne bi podvomila, da je bolečina znak pozornosti, 
da je zanj posebna vez . Verjela je, da je sama sposobna prena-
šati bolečino duš, tako živih kot mrtvih, da ji je Bog premišljeno 
zaupal. Ko so jo druge redovnice zasmehovale in jo imenovale 
zamišljena narcisistka, ki je zakrivila njen ego v prešernem mu-
čeništvu, je v svojem dnevniku zapisala: »Moje ustnice so bile 
zapečatene. Trpela sem kot golobica, brez pritožbe. "Boleči-
na, ki se je tako ločila, da do konca življenja pogosto ni mogla 
trpeti, da bi ležala z glavo na blazino, je bila hkrati sladka vrsta 
mučenja, taljenje resničnosti, odpiranje drugega . Bolečina 
je bila senca, ki jo je vrglo eterično telo njenega ljubimca Jezu-
sa, kateremu je bila ponosno ubogljiva. Stigmata je bila najbolj 
intimna vrsta bolečine, saj je bila neposredna simulacija tega, 
kar je doživel, eno telo fizično simulira drugo telo, čim bližje 
koitusu, kot bi ga lahko dobili v danih okoliščinah. Njen odnos 
z Jezusom je bil duhoven, fizičen in erotičen:

Nenadoma sem zagledal Gospoda Jezusa blizu sebe, 
mi je milostivo rekel: Vse, kar sem ustvaril zate, moj zakonec, 
in vedel, da je vsa ta lepota nič v primerjavi s tistim, kar sem 
ti pripravil v večnosti.

Slišal sem te besede od gostitelja: hotel sem počivati v tvojih 
rokah, ne samo v tvojem srcu.

Potem mi je Jezus spregovoril te besede: čakal sem, 
da z vami delim svoje trpljenje, kajti kdo lahko bolje razume 
moje trpljenje kot moj zakonec?

Do devetdeset odstotkov vseh stigmatikov so ženske. Te mi-
stične vizije so pogosto - čeprav Cerkev o tem govori samo 
zoprno - erotične, težke z opisi fizičnega ekstaza, ki ga je našla 
bolečina, in izrazi vsesplošne, obsesivne ljubezni do Kristu-
sa, odvzetega ljubimca, nedosegljivega, ki ga neguje. njih nad 
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vsemi drugimi. Faustynine stigme so bile skrite vrste. Zunanje 
se niso manifestirali, so pa v njene žile prepevali kandirane 
pesmi ljubezni. Verjela je, da je treba bolečino in zadovoljstvo 
- skriti, ker je bila intimna; navzven manifestirajoče stigme 
so le opozarjale na prizadete, bilo je kot seksati v javnosti. 
Namesto tega so tihi občutki, ki so se naselili na njenem telesu, 
oblikovali nevidne dokaze o bolečini, najvišji obliki erotične-
ga užitka. Stigmata, eno telo usmerja drugo. To nerazrešljivo 
procesno vrsto erotike je bilo mogoče zaslediti le iz notranjosti 
telesa, vendar jo je kljub temu povzročil zunanji dejavnik. Fau-
styna ni vedela, kdaj ga bo - to - začelo razstavljati. Ko je to sto-
rila, je uživala, ko je vedela, da ji nihče ne more povedati, 
da bi jo preprosto pogledal.

2019. Neka druga Faustyna, ki zdaj sedi pod svetlim neo-
nom, poje na prostem s hrano in čaka na svoj red začinjenega 
rakovice z globoko ocvrtimi rezanci česna in rižem. Mogoče 
smo jo našli na deževen dan v arkadi. Ali pa je morda izsto-
pila iz sladko dišečega prostora v nakupovalnem središču, 
ki so mu sledili sočni zvoki K-popa z vonjem po češnji. V njeni 
torbi je naprava. Ali pa je morda že na njenem telesu, morda 
pod bombažno majico ali prilepljeno na ušesno blazino, maski-
rano kot kos nakita. Zavita okoli pasu, pod njeno obleko. Med 
njenimi nogami. Morda nosi sončna očala, ki le nežno vibrira-
jo za ušesi. Mogoče ima danes daljinski upravljalnik, vendar 
je bolj verjetno, da ga je pustila komu drugemu. Seli se sko-
zi svoje mesto, ne da bi gojila kakršno koli paranojo, čeprav 
je tisto, kar se zgodi z njenim telesom, odvisno od tega, kdo 
ima to daljinko. Lahko bi ji prineslo bolečino ali užitek ali kaj 
med: stigmatiko. Eno telo kanalizira drugo. Občutki, vidni samo 
od znotraj, vendar jih povzroča zunanja determinanta.

Teledildonics so tehnologije za seks na daljavo. Lahko bi jih 
nosili silikonski kosi senzornega nakita, ki lahko ob vklopu 
prenašajo občutek dotika in diha na uporabnika. Svakom's Si-
ime je vibracijska kamera, povezana z wi-fi-jem, in aplikacijo, 
ki omogoča fotografiranje iz notranjosti telesa in pošiljanje 
nekomu drugemu. Lovelife Krush OhMiBod je orodje za bio-
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feedback, ki deluje prek Bluetooth za ženske, ki uporabljajo 
igrače za lajšanje bolečin v medenici, tako da lahko spremljajo 
napetost v mišicah v realnem času na spremljajočem monitor-
ju. Na voljo je tudi teledildonski Fleshlight, KIIROO Onyx, 
ki ga lahko povežete z KIIROO Pearl, vibratorjem z kapacitivni-
mi obroči, ki omogoča prenos vašega dotika uporabniku Onyxa 
in obratno. Glede na doseg lahko ostanete doma s svojo igračo 
in partnerju daste daljinec. Lahko pa greste zunaj in veste, 
da lahko napravo aktivirajo od drugod. Pričakujte nepričakova-
no. "Ni zunanjih znakov teh občutkov, ampak ogenj tvoje ljubez-
ni gori v meni," če parafraziram Faustyno.

Izraz „teledildonics“ se je prvič pojavil leta 1974 v knjigi 
Computer Lib / Dream Machines avtorja Teodoreja Nelsona, 
ki ga je vodil do osebnega računalnika, vendar se je le uveljavil 
z delom Howarda Rheingolda z naslovom „Teledildonics: Dose-
zite se in se dotaknite nekoga“. Kaj so si ti moški predstavljali, 
ko so razmišljali o teh orodjih? Lahka nogavica za celo telo, 
ki se lepo in brez truda prilega, in zaslon, nameščen na glavi, 
ki topi eno resničnost stran, da razkrije drugo. Znotraj oble-
ke je vojska inteligentnih senzorjev, ki se oprimejo telesa, kot 
kapljice vode, ki počivajo na hladni koži, vibrirajo in milijo. 
Na svetovnem spletu taktilne občutke potujejo po podatkovnih 
povezavah. V tej virtualni resničnosti imate resničen dvojnik 
in občutite teksturo svile, lesa, mesa. Toda to telo deluje dru-
gače, saj "ni razloga, da bi verjeli, da genitalnih efektorjev 
ne boste mogli preslikati na ročni senzor in imeti neposrednih 
genitalnih stikov s tresenjem rok. Kaj se bo zgodilo s socialnim 
dotikom, ko nihče ne ve, kje se nahajajo še ene erogene cone? 
"Desetletje zatem, Barbara Creed, desetletje zatem, kaže na dve 
različni smeri za kiberseks: s strojčkom in," kaj naj bi bilo pred-
videno na najmanj 30 let /… / seks z ljudmi, ki niso prisotni “. 
Njena ideja o slednjem temelji na konceptu teledildonice kot 
pretežno vizualnega medija. Creed, filmski teoretik, znan v psi-
hoanalizi, je v tej vrsti teledildonice videl izpolnitev kinema-
tografskega voajerizma. Vizualnih fantazij ne bi več množično 
proizvajali, temveč bi jih izdelovali po meri. Užitek bi temeljil 
na anonimnosti v spletu, kar je omogočilo, da se potlačene želje 
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sprostijo brez napora. Izoliran v zaslonu, nameščen z glavo, vas 
ne bi bilo sram vprašati, kaj si resnično želite. Ta ideja užitka 
temelji na očeh, vid pa je osrednji. Toda Creed je tudi že domne-
val, da bo „dotik lahko prevzel prvinskost, ki je zdaj podeljena 
vizualnemu. Nekateri igralci lahko oblikujejo scenarije, ki voa-
jerizem izpodrivajo skupaj kot prevladujoč vir užitka. "

Dejansko je danes današnjo teledildonico mogoče najti 
na področjih razširjene resničnosti, nosljive tehnologije in robo-
tike, ne pa navideznih fantazij. Skupina, ki jo na Japonskem 
vodi Daisuke Yukita, na primer oblikuje luštno "pripomoček 
za lizalce za oralno oralno interakcijo", Teletongue. Sestavljen 
je iz dveh naprav v obliki lizalice, ena, ki beleži lizanje, in dru-
ga, ki vibrira v ustih sprejemnika. Morda so sanje o potopni na-
videzni resničnosti še vedno tam kot poosebljanje, v oči gledal-
cev izbruhne, danes pa seks na daljavo ne gre za vstop v ločen 
svet sanj. Taktilnost še vedno potuje po podatkovnih povezavah, 
vendar ne kroži v drugi dimenziji. Poteka v vsakdanje življenje, 
povečuje naše interakcije z drugimi ljudmi in s stroji. "Virtual-
nost" je strgalec in v tem, čemur pravimo "resnično življenje", 
so luknje v njem, skozi njih sejemo, eno brez drugega ne obsta-
ja. Dve osebi ni več treba biti fizično v isti sobi, da bi se dotikali.

Medtem ko je JG Ballard leta 1984 zapisal, da s cyberseksom 
»dobimo povsem nov vrstni red seksualnih fantazij«, je Claudia 
Springer v »The Pleasure of the Interface« trdila, da bo tele-
dildonics popolnoma nova izkušnja za človeštvo, vsaj nekaj 
odmeva nanje Podvigi Faustyne. Za razumevanje novih medijev 
ne bi bilo brez precedensa, da bi uporabili starejšo obliko medi-
acije. V filmu Zeros and Ones to stori ravno Sadie Plant, ki piše 
o tkanju kot proto-kibernetskem prostoru in sami ženstvenosti 
kot prvotni obliki mimikrije, ki predstavlja ontologijo sodobnih 
računskih simulacij in umetne inteligence. Podobno je stigmata 
model za medije, kot je teledildonics, saj nam omogoča raz-
mišljati o občutkih, kot so bolečina in užitek, ki jih povzroča 
odločnost od zunaj. Kaj razmišljate o tehnologiji, če ne razmi-
šljate o nečloveški odločnosti, ki od zunaj deluje na človeka, 
čeprav so jo ljudje sprva proizvajali? V preteklosti je bila odloč-
nost od zunaj Bog, sila zunaj človeških zadev, tudi če so jo ljudje 
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prvotno rodili. Faustyna je s človekom seksala v oblakih. Danes 
se seksamo z oblakom in naše stigmete so brezžične.

V svoji izkušnji občestva Faustyna sebe opisuje kot razde-
ljeno, dostojno, razpuščeno: »Čutila sem ločitev svojega duha 
od svojega telesa. Počutil sem se popolnoma potopljen v Boga. 
Čutil sem, da me je vsemogočen, kot delček prahu, ugrabil 
v neznana prostranstva. "Tako bolečina kot užitek, še posebej, 
kadar jih inducirajo od zunaj, raztapljata subjektivnost in posle-
dično brišeta in uveljavljata meje telesa v razmerju na nečlo-
veško določitev. Ta razpustitev iščejo nekatere, saj druge plaši. 
"[Padel je v zaporu lastnega mesa," piše William Gibson iz Neu-
romancerja in opisuje obup nad vrnitvijo v meje telesa po iska-
nju kibernetskega prostora. Medtem ko to željo, da se telo stopi, 
pogosto napačno imenujemo "patriarhalna" - do zdaj preveč 
uporabljena beseda - pisatelji, ki so izrecno želeli napredovati 
lezbično erotiko, kot sta Monique Wittig ali Jeanette Winter-
son, so se tudi ukvarjali s takšnimi tehnologijami raztapljanja. 
Winterson: "Sebe v svoji koži, jaz sem se vsedel v vaše kosti, sam 
plaval v votlinah, ki krasijo steno vsakega kirurga. Wittig:" Vsa-
ka kapljica krvi, ki teče iz vaših arterij, ki zadene m / y arterije, 
vibrira skozi m / e. " Zanje nas intenzivna želja raztopi, razstavi 
naše telo in to je dobro. Tako kot Faustyna tudi oni radi spre-
jemajo klišeje, kot jaz ne morem živeti brez tebe, do skrajnosti, 
ki ljubezni dovolijo, da poruši osnovne konstrukcije, kot sta 
agencija ali jaz. Če sledite nekomu do konca sveta, ker ga imate 
radi, no, obstaja možnost za nasilno preobrazbo. Nekaj se lahko 
zruši. Veriga vzročnosti trese v svojem temelju. Stigmata eno 
telo kanalizira drugo, razpada in sestavlja.

In če vaš ljubimec ni na nobenem posebnem mestu? Naša te-
lesa so danes razpršena po številnih aplikacijah, za vsake okon-
čine skrbi druga brezžična naprava, košček telesa v telefonu, 
posnetek telesa na spletnem mestu. Brezvezen glas na pametni 
uri vašega ljubimca. Telo je treba sestaviti skupaj kot sestavljan-
ko po vseh naših aparatih. Spodbujanje prihaja od vsepovsod, 
vsaka ulica je prepredena z erotičnimi možnostmi, če jo opazimo 
z aplikacijo, ki metropolo preiskuje za pripravljene partnerje, 
človeka ali stroje. Koitus ni nikoli edini način, kako ga izkusiti; 
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pravzaprav tukaj govorimo o erotični superpoziciji teles, mest 
in orodij. Odnosi na dolge razdalje so normalizirani na nesta-
novitnih trgih, kjer imajo delovne obveznosti prednost pred 
romantičnimi potrebami in naša resnična zvestoba je na kon-
cu v lastno zadovoljstvo in uresničitev ter do kapitala. Vedno 
več žensk v monogamnih odnosih na daljavo živi kot redovnice 
in doživljajo erotiko od zunaj, izoblikovano in spektralno, na-
mesto s partnerjem iz mesa in krvi. Nekateri imajo raje tehnično 
erotiko in čakajo na prihod spolnih robotov. Stroji širijo naša 
fantomska telesa po vsem svetu in jih odpirajo k titlaciji, uniče-
vanju, de-subjektifikaciji in nas pretakajo v živo. Seksualnosti 
se je treba prilagoditi. Paul Virilio je bil navdušen nad tovrstno 
erotiko, ki jo dovoljujejo orodja za daljinsko upravljanje, kar 
je zapisal

kar je bilo do zdaj še vedno "vitalnega pomena", kopulaci-
ja nenadoma postane neobvezna, preide v samozadovoljevanje 
z daljinskim upravljanjem / ... / [Trenutne] inovacije / ... / 
so dejansko uspeli prekiniti coitus, kratkoročni vezni odnos 
med nasprotnimi spoli. , s pomočjo biokibernetskih (teledildo-
nic) akumulacij z uporabo senzorskih efektorjev, razporejenih 
po spolnih organih.

Starošolska freudovska paranoja? Če sta koitus in ejaku-
lacija, odstranjevanje možnega življenja v notranjosti nekoga, 
ki ima dejansko možnost, da to dejansko ustvari, edina stvar, 
ki omogoča, da se moški lotijo svojega življenja, ne da bi obsedli 
smrt, pa umik te možnosti zahteva pravilno zaustavitev. V psiho-
analitičnem branju se moški, ki sami sebi niso sposobni dati živ-
ljenja, za vedno zreducirajo, da histerično želijo, da bi ga odloži-
li ženskam, ki lahko obrnejo smrt in zato dajo neki ukaz kaosu. 
Toda naša telesa se oddaljujejo od svoje reproduktivne funkcije, 
usmerjena v bolj oddaljene užitke in bolečine, ne pa na repro-
dukcijo. Zato v abstraktnem seksu: filozofija, biotehnologija 
in mutacije želja Luciana Parisi pozdravlja načine razmišljanja 
o spolnosti, ki presega človekovo spolno razmnoževanje, onkraj 
obsedenosti s prenovo in strahu pred smrtjo ter paradigme se-
ksualnosti, kjer so ljudje samo pravi en zobnik v stroju erotike. 
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Bakterije, tehnologije, ljudje, vsi se cepijo, raztresejo se v in-
formacijski dobi, na novo definirajo erotiko in pomenijo razta-
pljanje.

"O moj Stvarnik in Gospod, moje celotno bitje je tvoje! Odlo-
žite me v skladu s svojim božanskim užitkom in po vaših večnih 
načrtih. "Kaj je danes naša nečloveška določitev, tista, ki nas 
raztopi po svojih načrtih? To je trg sam. Optimizem Parisijev 
glede razporejenega seksa je v nasprotju s sodobnimi omrežji, 
tekočimi družbami, ki jih ureja nečloveška logika gospodarstva, 
ki ne upošteva človeških potreb (ali življenj). Nekateri pravijo, 
da je ta fluidnost postala še strožja oblika nadzora kot stari, 
hierarhični božji model, ki je vodil ljudi. Od mnogih načinov, 
na katere smo pričakovali, da bo "kibernetski prostor" spreme-
nil spolnost, aplikacije, kot je Tinder, povečujejo fizični prostor 
in na dosegu roke nudijo ljubimca. Kot piše Solange Manche, 
ne gre za to, da bi ljudi osvobodili družbenih konvencij, ampak 
da jih sinhroniziramo z erotičnim utripom gospodarstva:

Če je moja edina želja in s tem moje celotno bitje (v okviru 
neoliberalizma), da sem učinkovit uslužbenec, se moram gibati 
z ritmom kopičenja kapitala. Če hočem mobilizirati za kapital, 
moram postati sam likviden. Vedno moram biti na voljo in vedno 
pripravljen odgovoriti na nihanja na trgu. Tinder mi torej omo-
goča, da delam kot popoln zaposleni na likvidnem trgu. Lahko 
se odločim za seks v trenutkih, ki me [kot delavca] ne ovirajo.

Kapital, nečloveška odločnost od zunaj, čeprav (morda) 
jo začnemo pri nas, ustvarja tujerodne erotične učinke v na-
ših telesih. Lahko bi si predstavljali, da bi teledildonics lahko 
postal način za potrditev dejstva, da nestanovitni trgi pogosto 
ločujejo pare narazen, zaradi česar je novo normalno, da nima-
mo srečevanja "body to body" s svojimi ljubimci. »Kaj je težava, 
če lahko z njimi seksuješ prek spleta?« Vpraša šef, razježen, 
ko se poskušate pogajati o pogodbi, s katero bi partnerja pre-
selili na novo delovno mesto. Na ta način bi bila daljnosežna 
teledildonica lahko razmerja na dolge razdalje, kar so pozorne 
delavnice negotovih pogodb. Zdaj lahko določite prednost kot 
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dober delavec, ne da bi se bali izbiri službe v zvezi, na koncu 
pa lahko še vedno uživate v brezžični intimnosti z ljubimcem.

Toda resnični potencial teledildonice ni posrednik naših 
vse bolj napolnjenih odnosov z drugimi ljudmi. Do zdaj trgi 
usmerjajo človeško željo v ločene, raztresene, tekoče, vendar 
še vedno prepoznavne oblike. Mi smo ena noga, ena noga ven. 
Toda kako dolgo, dokler kapital res ne bo oddaljen, dokler 
se tisto, kar so ljudje začeli, konča nekje, česar niso mogli pred-
videti? Kaj, če bi te signale lahko avtomatizirali ali aktivirali 
drugačna od človeške inteligence? Kolikokrat morate seksati 
s strojem, da nehate skrbeti, kdo je njegov operater in začeti 
skrbeti za sam stroj? V letu 2019 na vnos čaka še ena Faustyna. 
Njen ljubimec ni Jezus. Njen ljubimec je kapital, zaradi česar 
je njeno telo hlapno, tekoče, raztreseno po napravah daljinskega 
upravljanja. »Z njim grem v službo, z njim grem na rekreaci-
jo, z njim trpim, z njim se veselim; Živim v Njem in On v meni. 
Nikoli nisem sam, ker je moj stalni spremljevalec. Vsak trenutek 
mi je prisoten. "Nekaj drugega je zdaj ljubezen do vseh nas.

Bogna Konior je piska, predavateljica novih medijev in digitalne kulture 

na univerzi v Amsterdamu ter opravlja postdoktorski študij na NYU v Šanghaju. 

Tvita na @bognamk. Več na ww.bognamk.com. 
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Avtonomija in nujnost
Lukáš Likavčan

"naše dosedanje svoboščine so bile energetsko intenzivne."
- Dipesh Chakrabarthy, Podnebje zgodovine

I. Klima antinomije
Eno ključnih pojmov ekološke štipendije 20. in 21. stoletja 

je meja. Od meja Donella Meadows do rasti (1972) preko za-
prtega sistemskega pogleda na prihodnjo Zemljo v ekonomiji 
Kenneth Boulding of the Coming Spaceship Earth (1966) do so-
dobne ekološke ekonomije s poudarkom na splošnih planetarnih 
mejah materialnega in energetskega pretoka človeške ekonomi-
je, naletimo na vrednost meje, ki predstavlja konstitutivne meje 
pri vzdrževanju ekonomskega sklopa, ki so ga razvili ti dvonožni 
sesalci, ne glede na prihodnjo obliko. Z drugimi besedami, mej-
na vrednost prinaša zunanje razloge ali potrebe, ki obveščajo 
o prostoru za preživetje človeka na Zemlji prostor izvedljivih 
usmeritev. Kljub temu si prizadevamo uskladiti te potrebe 
s prevladujočo liberalno idejo svobode, ki predvideva obstoj 
preglednih posameznikov, ki so sposobni samoodločbe - samo-
odločbe, ki se dejansko realizira kot zgodovinski proces. Vča-
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sih nihamo med ostrimi militarističnimi zamišljenji prihodnjih 
vojnih gospodarstev, do katerih bi lahko prišla podnebna kriza, 
in podobami neokrnjenega umika lokalnim gospodarstvom, 
ki segajo od naraščanja ali solarpunka na levi do protekcioniz-
ma in ekofašizma krvi in zemlje na desni.

Podnebne razmere tako napovedujejo vrnitev na prizorišče 
zunanjih potreb, ki so bile zgodovinsko zatrte v 20. stoletju, vča-
sih imenovane doba "velikih pospeškov". Ta pospešek so opisali 
znanstveniki, kot je John Bellamy Foster, in ni mi cilj, da tu po-
novim njihove argumente. Dovolj je reči, da je to, kar razkriva 
ta pospešek, svojevrstna ločitev med samouresničitvijo človeške-
ga subjekta, ki ga urejajo njegovi notranji razlogi (to je uve-
ljavljanje svobode v njenem liberalnem smislu), in zunanjimi 
razlogi, ki zavirajo to gibanje samouresničitve. . Za uskladitev 
tega velikega ločitve je politična ekologija poskušala ponovno 
narisati meje med naravo (kot sfero zunanjih potreb) in kulturo 
(kot sfero samouresničitve, ki jo urejajo notranji motivi) - naj 
bo to koncept druge narave Murrayja Bookchina ali Bruno 
Latour teorija igralskih mrež. Ti poskusi imajo skupno lastnost 
nasprotovanja tistemu, kar se jim zdi zelo temeljna predpostav-
ka modernosti: da ohranja jasno ločitev med sfero naravnega 
in kulturnega. Bodisi z dialektično sintezo ali horizolizacijo 
hierarhičnih ontologij "hibridizirajo" tisto, kar je bilo doslej 
v razlikovanju.

V tem eseju jemljem te poskuse kot osnovo, ki postavlja novo 
filozofsko dilemo, ki jo poznamo iz zgodovine moderne zahodne 
misli in ki svojo paradigmatično formulacijo najde v Kantovi 
tretji antinomiji čistega razuma, tista med "vzročnostjo po zakon 
narave "in" vzročnost skozi svobodo ". Kant v tem smislu opre-
deli problem, ki smo ga pravkar postavili, - (ne) možnost uskla-
ditve notranjih razlogov z zunanjimi mejami, dilemo, izraženo 
v podnebnih izrednih razmerah. Kakor vemo, bi bila kantovska 
rešitev te antinomije razdelitev moči razuma med dve področji, 
pri čemer bi bili obe strani antinomije resnični, vendar v različ-
nih registrih: medtem ko teza deluje v fenomenalnem kraljestvu, 
antiteza deluje v idealnem kraljestvo V Kantianskem okviru 
je prav slednje območje, ki bi se odvijalo v razmerah, ki se odvi-
jajo v podnebnih razmerah.
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Vendar to ontološko razčlenjevanje razumskih kompetenc 
vadi dihotomijo narave in kulture, ki jo v sodobnem okoljskem 
razmišljanju temeljito kritizira. Zaradi tega se zdi, da moramo 
bodisi razviti drug manevrski učinek, ki bi preprečil strnitev 
notranjih in zunanjih potreb na eno področje, ali opustiti en ter-
min v korist drugega. Zahodni liberalni um bo zagotovo žrtvo-
val vse, da bi rešil čisto kraljestvo notranjih potreb - vzročnost 
s svobodo - da bi zagotovil zmožnost subjekta za samoodločbo. 
To se lahko zgodi bodisi s podporo dihotomiji notranjega in zu-
nanjega (dopolnjujoče se dihotomije narave / kulture) bodisi 
z odrekanjem zunanjosti v prid notranjosti. Nadaljeval bom 
v obratni smeri in preučil, kaj je pod močnim samoopredelitvi-
jo ostalo pod močnim pritiskom zunanjih potreb. Pri tem bom 
najprej s pomočjo slike metabolične množice skiciral ontološki 
teren mojega preiskave in od takrat bom sledil črnemu femini-
stičnemu razmišljalcu Denise Ferreira da Silvi, ko bom razkril, 
kako bistveno so napačne osnovne filozofske koordinate, iz ka-
terih izhaja sama ideja samoodločbe v sodobnem razmišljanju. 
Razkorak med notranjimi in zunanjimi potrebami bo ponovno 
interpretiran na podlagi rasne narave in preslikan na okoljsko 
področje, kar bo vodilo do dokončne rekonstrukcije pojma avto-
nomnosti, ki nasprotuje liberalni ideji svobode, saj je sklenjena 
s prizorišča ( zunanje) nujne potrebe po podnebnih razmerah

II. Presnovna množica
Inge Røpke v svojem obsežnem pregledu zgodovinskega ra-

zvoja na področju ekološke ekonomije oblikuje osnovno intuici-
jo te discipline, kot sledi:

[E] konomski procesi so tudi vedno naravni procesi v smislu, 
da jih je mogoče obravnavati kot biološke, fizikalne in kemijske 
procese in transformacije /… / [in], zato jih je treba pojmovati 
tudi v smislu, ki se običajno uporablja za opisovanje procesov 
v naravi.

V ekološki ekonomiji človeška ekonomija ni zaprta zanka 
- je prehodna sestava snovi in energije; metabolični tok, nestabi-
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len trenutek večje geofizične in biokemične drame. To presnov-
no perspektivo podpirajo tudi zgodnji ustanovitelji ekološke 
ekonomije, zlasti Nicolas Georgescu-Roegen. Njegov račun kaže, 
da je ekonomija razvijajoč se aparat, ki deluje kot termodina-
mični diferencial - sesa nizko entropijo in izpušča visoko en-
tropijo, medtem ko v idealnem primeru ohranja svojo notranjo 
entropijo na stabilni ravni, tako kot to počnejo organizmi. Pri 
tem je ključnega pomena splošna „nosilna sposobnost“ okolja, 
ki gostuje gospodarski sklop - če sestava povzroči preveč visoko 
entropijo, to spodkopava okoljske razmere, ki omogočajo obstoj 
tega samega sklopa. Tu se vrednost omejitve ponovno vpiše 
v svojo dinamično različico. Če bomo nadalje spremljali to pre-
snovno metaforo, bi lahko celo rekli, da prav tako kot organizmi 
gospodarski sklopi upoštevajo tisto, kar Sanford Kwinter - med-
tem ko je razpravljal o ideji Jakoba von Uëxkull-a o Umweltu - 
označi kot princip imanenizma, ki pravi, da je "razlikovanje med 
organizmom in okolje, znotraj in zunaj, je le ena od stopenj: 
večje ali manjše stiskanje ali razširjanje informacij. "

Z vidika postmoderne filozofije je postajanje presnove 
ekonomije (kar je bolj razodetje, da je bil vsak ekonomski 
sklop vedno metaboličen) paradoksalen dosežek modernosti. 
Poudarek na tej metabolični metafori je mogoče najti v splo-
šni ekonomiji Georgesa Bataillea ali v filmu Hitrost in politika 
Paula Virilia (1977). V avtomobilskih vizijah Virilio sodobnost 
in njegova logistična infrastruktura uresničujeta ekonomski 
sklop kot umetno zglajen prostor, poseljen z vektorji človeških, 
blagovnih in energetskih tokov, vse to pa predstavlja različne 
surove elemente splošne presnovne množice. Na tej sliki se na-
mesto, da bi bili suvereni subjekti, obravnavamo kot zunanji 
predmeti, v primerjavi s preostankom planetarne (bio) mase; 
prehodne sestavine kemičnih spojin, bioloških substratov in ge-
oloških procesov. Lahko bi celo predlagali - skupaj s Kwinterjem 
- da se "osvobodimo splošne domneve, da smo na svetu, ko v res-
nici kot velik del znanosti /… / pomeni, da smo svet sam ...

Čeprav logistična sodobnost ustvarja metabolično množico, 
jo instrumentalizira kot prostor moči - elementi toka se obrav-
navajo kot zamenljivi in lahko vodljivi, tu upočasnjujejo in po-
spešujejo tam, premikajo se po vnaprej določenih smernicah. 
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Zato sodobnost sama po sebi ni sposobna mobilizirati emancipa-
cijskih potencialov metabolične množice, kjer pripadnost toku 
(ali strogo rečeno samemu toku) odpira prostor pozitivne izde-
lave skozi svoje meje - načelo lastne samoaktualizacije v svetu. 
Razlog je v tem, da v sodobnosti načelo uresničevanja svoje 
subjektivnosti leži povsem drugje, to je v obliki liberalne pred-
stave o svobodi. To pojmovanje predstavlja svobodo kot načelo, 
ki je izvzeto iz omejitev svetovne materije in v celoti evakuirano 
v notranjost; vrsta svobode, ki je zapečatena od zunanje resnič-
nosti. Sodobni subjekti sodobnosti svobode se vračajo na Zemljo 
kot neka metafizična pristajalna stranka.

Naenkrat se lahko vprašamo: Ali presnovna množica hvali 
odtujenost? Da in ne. Nič, če odtujenost ne nadaljuje zatiral-
nega režima modernosti. Da, če je odtujenost produktivna sila, 
ki ustvarja zunanji pogled nase, kjer vidimo svojo podobo, ven-
dar je v njej ne moremo prepoznati. Moja trditev je, da znan-
stveni projekti ekologije in podnebne znanosti prinašajo to pro-
duktivno perspektivo in jo osredotočajo na politiko podnebnih 
razmer v 21. stoletju. Na ta način najpomembnejše odvzemanje 
podnebne znanosti ni v tem, da se svet čudno razlikuje od tiste-
ga, ki smo ga predvidevali v večini sodobne zgodovine, ampak 
v tem, da smo čudno drugačni: prehodni medij geoloških in geo-
fizičnih procesov, ne suveren predmeti zgodovine. Težava ni v vi-
ziji metabolične množice, temveč v načinu, kako se v sodobnosti 
obravnava subjektivnost - kot nekaj, kar je izvzeto iz zunanje, 
planetarne resničnosti. Ta poteza izvzetja je napačna ne le s sta-
lišča ekologije in podnebnih znanosti, ampak jo je mogoče 
obtožiti tudi, da sledi logiki racializacije, ki resnično notranjost 
pripisuje le belim temam.

III. Rasa, zunanjost, nuja
Denise Ferreira da Silva na začetku filma Toward a Glo-

bal Idea of Race znova pošlje pismo portugalskega viteza Pêro 
Vaz de Caminha svojemu monarhu iz 1. maja 1500. Vitez pri-
poveduje svoje vtise o domačih prebivalcih Brazilije naletela 
je na portugalsko floto: "Zdijo se mi ljudje tako nedolžnih, da bi, 
če bi jih razumeli in oni razumeli nas, kmalu postali kristja-
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ni; /… / Kajti prepričani so, da gre za dobre in skromne ljudi, 
ki bodo absorbirali vse, kar jim je dano /… /. “Opazite ključno 
besedno zvezo na koncu citata - absorbirali bodo vse, kar jim 
je dano - izjavo nekaterih nesposobnost odločanja o prepričanju 
glede lastnih pogojev; nesposobnost, ki jo zahodni storilci pripi-
sujejo domačim Američanom. Ferreira da Silva tukaj ponazarja 
nastanek odločilnega razkola v sodobnem filozofskem razmi-
šljanju o človeškem subjektu: na eni strani obstajajo tisti, ki jih 
urejajo notranji motivi in so sposobni samoodločbe, na drugi 
pa tisti, ki so nagnjeni k zunanji občutljivosti, kot da bi bile 
kakšne spužve, ki absorbirajo karkoli naletijo. Kot rezultat tega 
so ti "občutljivi subjekti" usojeni, da jih upravlja zunanja sila, 
naj bo to suvereni Bog krščanstva, suvereni razlog razsvetljen-
stva ali suverena nacionalna država sodobnega geopolitičnega 
reda; vedno so v čakalnici za uveljavitev svobode. Takšna je, 
kot pravi Ferreira da Silva, strategija opravičevanja nasilja nad 
črnimi in rjavimi telesi, ki je trajalo do danes.

Za Ferreira da Silva je pojav pripadnosti kot konstitutivnega 
trenutka racializacije posledica konceptualnega razkola med 
notranjimi in zunanjimi potrebami, ki je značilen za sodobno za-
hodno filozofijo. Na eni strani imamo fazo notranjega upravlja-
nja, ki ji vlada univerzalna poiesis, kar pomeni produktivno 
silo razuma - zmožnost samoodločbe; na drugi strani imamo 
stopnjo zunanjosti, ki jo upravlja univerzalni nomos, kar pome-
ni regulativno silo razuma - omejujočo, omejujočo sposobnost 
sveta, v katerem se pojavljamo. V ustavi sodobne teorije pred-
meta je dana prednost na stopnjo notranjosti, ki je mesto pre-
glednega »jaz«, ki postavlja samozavest kot osnovo političnega, 
etičnega in pravnega subjektiviteta liberalizma - subjekt, ki ve, 
zakaj in kaj ve in hoče. Ta pregledna subjektivnost je po mnenju 
Ferreira da Silve podrejena le ureditvi od znotraj, tj. e. iz lastnih 
notranjih razlogov in iz uredbe izvzeti brez, tj. e. s silo naravnih 
zakonov. Zaradi tega se sodobna zahodna filozofija ne nauči, 
da obravnava predmete kot zunanje, "občutljive" stvari, čeprav 
kot telesa vsak dan doživljamo nešteto zunanjih pritiskov 
in občutljivosti, ne glede na to, ali se nanašajo na naše dušev-
no življenje ali fizično zdravje. Posledično je ljubkovalnost kot 



Šum #12

1283

kakovost človeškega subjekta prepoznana le v sferi geografske 
razlike med telesi in umi, kar je posledica igre univerzalnega 
razuma, ki ureja zunanjo resničnost. Rasna je tu kot označeva-
lec tistih teles, ki so z zahodnega vidika najprej vplivni - dejstvo, 
da je naklonjenost telesa dislocirana na racializiranih telesih. 
Geografska razlika - ki se pretvarja v geopolitične odnose so-
dobnosti / kolonialnosti - je nekatera izmed nas označila kot 
občutljive subjekte, nekatere pa kot pregledne.

Ferreira da Silva razkriva, kako se v sodobni zahodni misli 
rasistični subjekt obravnava kot "patološki": prizadet subjekt, 
ki živi v stanju nujnosti. Taka tema je vzeta kot izvzeta iz po-
litične družbe, saj domnevno nima zmogljivosti za notranjo 
ureditev. Način, kako potrebo po subjektivnosti v celoti vla-
gajo v racionalizirane teme in se šteje za patološko, je ključ-
nega pomena za celoten projekt modernosti in njegov odnos 
do zunanjosti: če ne more zaužiti ali zaužiti nečesa zunanjosti, 
modernost tako moten predmet vrže na kozmični ozadja resnič-
nosti, ki ga obravnava kot drugotnega pomena za nadaljevanje 
lastnega projekta. Če je modernost velik pohod interiorizacije, 
ki porablja planetarno resničnost v človeških zadevah, ekološka 
nevarnost kaže, kako ta projekt ne uspeva, saj vesolje razloge 
nazadnje urejajo zunanje potrebe, ne obratno. Ali povedano bolj 
surovo, modernost je zasnovana kot velik beg Človeka iz njego-
vih meja, ki se ga tako boji. Kritika Ferreira da Silve o razkolu 
notranje in zunanje potrebe na rasni osnovi se tako presenetlji-
vo dobro ujema z ekološko kritiko modernosti. Dejansko se celo 
zdi, da racializacija kot tehnika kolonialnega zajemanja razkri-
va, kako kolonialnost predstavlja komplementarno "temnejšo 
stran zahodne moderne", po besedah Walterja Mignola. Medtem 
ko politična ekologija opisuje, kako modernost razvija razkol 
med notranjostjo in zunanjostjo na substratu planetarnih pro-
cesov ekosistema, analiza kategorije ras razkriva prepleteno 
kritiko istega razcepa na fino snov človeške subjektivnosti.
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IV. Avtonomija v planetarnih zapletih
Če se vrnemo na prvotno izhodišče, lahko zdaj predvidimo 

posledice analize kategorije rase za politiko avtonomije v dobi 
podnebnih izrednih razmer. Avtonomija ne bi smela izhajati 
iz notranjosti, kot je to primer z liberalnim konceptom svobode, 
ampak jo je treba obravnavati kot regulativno načelo dovzetnih 
teles, ki smo jih vsi z ontološkega vidika presnovne množice. 
Ključnega pomena je, da politika ne gre za razmišljanje o ka-
kšnem posebnem območju človeških zadev, temveč za razširjanje 
človeške avtonomije na področju planetarnih zapletov. Koncept 
pravičnosti ostaja operativen kot ena izmed osrednjih političnih 
vrednot, saj nam pomaga odražati dinamiko moči med različ-
nimi telesi in njihovo identiteto - sicer bi bilo preveč enostavno 
skočiti iz preteklosti rasnih krivic in v prihodnost. subjektov, 
ki so se osvobodili iz zgodovinsko utelešene dinamike moči so-
dobnosti. Moja poanta pri usklajevanju analize kategorije rase 
s politično ekologijo je zato, da ne dajem strateških nasvetov 
v boju proti rasnemu zatiranju - to bi bil aroganten zame kot 
beli moški. Namesto tega pišem v neposredni bližini teh bitk 
in poskušam razkriti produktivne afinitete med tema dvema 
analitičnima stališčema, ki bi nam lahko pomagala preoblikova-
ti filozofsko izhodišče politike v podnebnih razmerah.

Vsaka politična doktrina, ki se opira na liberalno razumeva-
nje svobode, naleti na velike težave, saj, kot pravi Dipes Chakra-
barthy, "je bila večina naših svoboščin doslej energetsko inten-
zivna". Teza o antropocenu pravi, da "geološka agencija ljudi" 
v resnici postane "cena, ki jo plačujemo za iskanje svobode". 
Fantazije o izstopu iz metabolične množice - zrcaljenje fantazij 
o nadvladi preglednih predmetov sodobnosti - nas pripeljejo 
do točke, ko smo v planetarni sklop v resnici globoki kot kdaj-
koli prej. Nagovarjanje je, da smo bili vedno manj samostojni, 
kot smo si predstavljali, in da čeprav splošno razumno spreje-
mamo nekatere zelo nepravične omejitve, smo pristranski do tis-
tih, zaradi katerih se dejansko dobro zavedamo svojega položaja 
kot dejavnikov v presnovni množici. Doba podnebnih izrednih 
razmer zahteva temeljito perspektivno rotacijo v tem pogledu, 
novo gospodarstvo in geometrijo svobode; nekakšna prerazpore-
ditev pristojnosti, ki je omejila ozemlja omejitev in svoboščin.
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Vzemimo naslednji primer. Čeprav nisem naklonjen oseb-
nemu nadzoru v okviru upravljanja svetovnih izpustov CO2 
- nadzor na ravni občin ali bioregionalnih grozdov se zdi bolj 
zaželen, glede na to, da omogoča komunalno, transakcijsko soli-
darnost - mi ostaja velik paradoks, da smo smo sposobni braniti 
obstoj tako nepravične in samovoljne armature moči, kakršne 
so meje nacionalnih držav, in kljub temu zlahka znebimo, ko gre 
za predloge za spremljanje naših potrošniških navad ali emisij 
CO2 na prebivalca. Medtem ko iz neznanega razloga razumemo, 
da so premiki naših teles v vesolju do neke mere upravljivi, saj 
se uresničujejo v kraljestvu zunanjosti-prostornosti, popolnoma 
zavračamo, da bi porabo vodili v isti smeri, saj stoji - v naši po-
zni kapitalistični kulturi - za izražanje svobode, sveto artikuli-
ranje notranjosti. Na srečo smo v preteklosti iz zahodne kulture 
izgnali številne svete krave - skrajni čas je, da izpustimo še eno.

Pojem omejitve - ali preprosto "omejitev rasti" - tudi nami-
guje na to, kako rekonstruirati načelo samoaktualizacije. Av-
tonomija ni več izvzetje od omejitev, ampak postane izdelava 
skozi lastne meje; Meje so torej pravzaprav sestavljene iz nekega 
operativnega načela delovanja. Motivacija za to idejo je podob-
na kot v racionalističnem nehumanizmu Reza Negarestanija ali 
Peta Wolfendaleja, kjer je "prostor razuma, ki skriva funkcio-
nalno jedro pristne kolektivnosti, sodelovalni projekt praktične 
svobode, imenovan" mi ", katerega meje so ne samo prenosljiva, 
temveč tudi konstrukcijska in sintetična. "Avtonomija v podneb-
nih razmerah postane sintetični projekt praktične svobode, kjer 
pomen" mi "in" jaz "pogojujeta meje. Vendar je prenosljivost 
teh meja omejena na stopnjo, v kateri podnebne razmere kodi-
ficirajo novo normalo naše dobe - relativno prvenstvo zunanjih 
potreb. Kako lahko kolektivno poseljemo po nečloveških zunan-
jostih Zemlje, je vprašanje, ki je odprto le do določene mere: 
nekateri načini prebivanja, zlasti tisti, ki temeljijo na podalj-
ševanju rasnih krivic, preprosto morajo iti. V tej zasledovanju 
bomo morda odkrili tudi, da je racionalnost zagotovo zelo 
močno in uporabno orodje za ustvarjanje prostorov avtonomi-
je, vendar je določena multimodalnost avtonomnega obstoja 
še bolj dobrodošla - nekatere zunanje omejitve so bolje izražene 
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v registrih, ki so afektivni, estetski oz. , pravilno rečeno, telesne 
narave in te artikulacije se ne prekrivajo transparentno v pros-
tor racionalnosti.

Lukáš Likavčan je raziskovalec in teoretik, ki se osredotoča na politično 

ekologijo in filozofijo tehnologije. Poučuje na Centru za avdiovizualne študi-

je FAMU v Pragi, sodeluje z Inštitutom za medije, arhitekturo in oblikovanje 

Strelka iz Moskve in je član Display - Association for Research and Collective 

Practice, Praga.
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Potopitev
n1x

In morje je opustilo mrtve, ki so bili v njem; in smrt in pekel 
sta izročila mrtve, ki so bili v njih; in sodili so vsak človeku 
po njegovih delih.

• Razodetje 20:13 
Epipelagi
Vsa bedna bitja na zemlji se želijo vrniti v morje. To sem 

zdaj prepričan.

Ocean je razdeljen na pet glavnih con, od katerih je vsako 
značilno po svoji globini. Globino je mogoče najbolje razumeti 
glede na bližino sonca in zemeljskega jedra. Za območje epi-
pelagic je značilna bližina svetlobe, ki je bistveni vir energije 
za vse življenje na Zemlji. Bližina svetlobe omogoča visoko 
stopnjo biotske raznovrstnosti. 90% vsega življenja v oceanu 
naseljuje 5% razpoložljivega prostora. Površina je pregreta juha 
teles, organske oblike življenja, zaprte skupaj v konkurenci 
za svetlobo in energijo, ki jo prenaša v druge organske oblike 
življenja. Ročni ročni boj je abstrahiran na ravnini teoretičnih 
iger 4,000,000 GW, vsak udeleženec pa deluje tudi kot prototip 
naslednje generacije. Suboptimalni modeli se zavržejo, ostali 
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pa se zaslužijo. Nekateri se odpravijo na pot okoli visceralne sla-
nice in se peljejo skozi prvo transcendentalno steno ter vlečejo 
svoja zmrznjena telesa na kopno proti večjim višinam, kot jih 
dopušča morje.

Organizmi v meta pelagičnem območju širijo konfliktno 
območje na suho površino. Le malo bližje soncu, dovolj blizu, 
da se postavi, da bodo konice poravnane s soncem. Krivulja evo-
lucijskega zvona doseže svojo višino kot sončna plošča ali steblo 
rastline, usmerjeno navzgor, da se doseže čim bližje soncu. Ljud-
je uspejo premikati okno navzgor, tako da ugotovijo še eno plast 
abstrakcije. Namesto svojih bodic gradimo templje, obeliske, 
piramide, stolpe, nebotičnike. Konflikti se stopnjujejo, miasma 
mrtvih rib prežema v ozračje, nebo popušča pod nenasitljivo 
lakoto drznih opic, ki poskušajo doseči svoje božje sonce. Dobi-
jo, kar so želeli, začnejo živo goreti. Odvzem organskega kon-
flikta nad anorganskimi nadomestki ima nenamerno posledico, 
da pustimo več svetlobe, kot jo zmorejo organski gospodarji. 
Poskušajo prebiti nebo z raketami in se povzpeti v nebesa, stran 
od starodavnih prerokb o veliki poplavi, ki bo očistila planet 
vseh, ki so se izognili morju. Tudi v naših najuspešnejših priza-
devanjih nismo našli ničesar razen ogromnega ničesar, saj nismo 
dobili ničesar razen zloveščega odmeva.

Človekova homoejedovska fiksacija z osvajanjem neba, 
vzponom na nebesa, vračanjem nazaj v božje milosti - na koncu 
se je večinoma izkazalo za spust v praznino. Izvršni direktor-
ji Silicijeve doline, zavedeni z očitnimi fantazijami o galaksiji 
in bežijo pred naraščajočim gnevom Nammuja, se znajdejo brez 
podrejenih. Ego se hitro spopade in vodi v katastrofo vedno 
znova. Nekaj drznih, da bi poskušali preseči Luno, se ne sliši 
več ničesar razen prenosov, prejetih mnogo let pozneje. Iz teh 
posnetkov je treba le malo pobrati, razen kričanja. Najuspe-
šnejše lunine kolonije se hitro oddaljijo od obljube o mešanici 
znanstveno-fantastične zlate dobe Zlate dobe, ki je popolnoma 
avtomatizirana luksuzni komunizem in trge brez objektivistič-
nih paranoičnih tehnokracij. Evrazijska unija hitro podrti tiste, 
ki se ne umaknejo na temno stran Lune. Reševalci so prepuščeni 
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trgovanju s helijem in zlatom za kisik, hranilne pelete in zemlji-
ški davek.

V sumerski kozmologiji ni bilo delitve med oceanom in ne-
bom. Vesolje je nastalo iz maternice kozmičnega oceana, vesolje 
pa je morje ostalo zaprto tudi po nastanku. Prvotna praznina, 
grozljiva grožnja s smrtjo in vse nepredstavljivo je v svojem 
svetovnem nazoru ohranilo svoje mesto. Tisoč let pozneje se za-
hodna fiksacija z združitvijo z Bogom (ali Resnico v posvetni 
obliki) razširi na ustvarjanje umetnih bodic. Čeprav ne obožu-
jemo več sončnih bogov, ostaja bistvena želja, da dosežemo nek 
vir čiste in absolutne resnice, vpeta v našo kolektivno zavest. 
Pa vendar zvezde še vedno prezirajo navzdol na nas, ko poskuša-
mo pobegniti s tega utapljajočega se planeta.

Mezopelagi

Na robu pozabe je tam, kjer cveti življenje. Astronomi 
so domnevali, da mora biti planet oddaljen od neke zvezde, 
da se življenje lahko razvije. Ne preblizu, ne predaleč. Vse žive 
stvari so na milost in nemilost; zahtevajo njeno energijo, ven-
dar bi preveč odtrgalo njihove molekule. Zamrzovanje do smrti 
ali sežiganje do smrti so usode, ki na koncu čakajo vse, in zdi 
se, da se življenje v skoraj vseh primerih odloči za slednje, kar 
je vsaj bolj vznemirljivo.

Spodaj na Zemlji je vse več površja na obali Nammu, gro-
zi, da se bo pognal v prepad, od koder smo prišli. Suha dežela 
postaja čedalje manj in vse bolj blag, ko globalni jug postane 
prvi na robu naslednje transcendentalne stene. V desetletju 
se prebivalstvo Zemlje prepolovi. Tisti, ki ne umrejo od lako-
te, etničnega čiščenja ali razširjenega kriminala, se srečujejo 
z zaprtimi mejami in oboroženimi stražami. V mnogih primerih 
to ne odvrača naraščajoče diaspore teles. Liberalne demokraci-
je podvojijo totalitarizem, imperijalizem pa se po skoraj šestih 
stoletjih vrača. Evropska unija se kot delci celine raztaplja v fa-
šistične etnostate. Vsi vemo, da je organsko življenje v postopku 
odstranjevanja, vendar nihče noče biti vržen na žrtveni oltar.
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Med množičnim genocidom in stradanjem Evrazijska uni-
ja postane zadnji bastion množične civilizacije starega sveta. 
Nadzor, spreminjanje genov in strah, ki nadgrajuje propagando 
zaradi barbarstva izza zidov, EAU hitro spremenijo v ultratotali-
tarno jingoistično elektrarno. Zahod v veliki meri bledi v ne-
pomembnosti, ko se pogoji temne dobe vračajo v Evropo. EAU 
pušča v usodnem preobratu usode Evropo, da se počasi sesuje, 
in jo prepozna kot strateško in ekonomsko neuporabno območje 
inbredov, ki jih zajeda kuga.

Možnost razdrobljenosti omogoča ZDA, da preživijo svoje 
lastno stanje, tako da se raztrgajo. Zaradi vse večjega števila 
državljanskih vojn je secesija prvič priljubljena med več kot 
le skrajno desnico, in nezmožnost prehoda čez umirajoči po-
litični sistem demokracije naredi upravljanje teh napetosti 
brezupno prizadevanje vsake zaporedne uprave. Država začne 
svoje administrativne dolžnosti oddajati zasebnim strankam, 
kmalu pa postane vodja prenovljene fevdalne družbe v nekaj več 
kot desetletju.

Ko so se nekoč Združene države Amerike zmanjšale na nič 
drugega kot na neuraden dežnik za stotine privatiziranih mi-
krodržav, odpiranje čezmejne trgovinske poti in vse bolj nevlju-
dne razmere vzdolž ekvatorja, je v veliki meri zmagala kanadska 
prevlada nad Severno Ameriko. Šele z nekokrat zasmešenim na-
kupom Aljaske kakršen koli občutek ameriške identitete ostaja 
relevanten v globalni sferi. Ko se demokracija učinkovito zavrže, 
se na desetine korporativnih mestnih držav začnejo pojavljati 
sredi gorečnosti odseka s severa proti hladnejšim podnebjem 
in naftni naglici. Ker je skoraj dvakrat večja od nekdaj Zdru-
ženih držav Amerike in daleč severno od spodnjih 48, se začne 
oblikovati raznolikost kultur in političnih subjektov, podobnih 
temu, kar je bila Evropa nekoč. Trgovske poti čez Beringovo 
ožino in Arktiko spremenijo svoje neokrnjene meje v razcve-
telo regijo, EAU pa si ne upa napasti, da ne bi bila prisiljena, 
da se spopade z vrtoglavo količino majhnih, okretnih ciljev.

V spodnjih 48 so razmere precej drugačne.
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Gnjev Nammu najprej prizadene najbolj sosednja območja 
planeta. Nekdanje obalne elite hitro požirajo morje. New York 
City, Boston, Washington DC, Los Angeles, San Francisco, 
Seattle - vsi so bili večinoma uničeni ali opuščeni. BDP Združe-
nih držav Amerike, ki se je rešil kakršnega koli geopolitičnega 
pomena in si prizadeva obdržati nadzor nad svojimi notranjimi 
zadevami, začne prevzeti vse potrebno. Rust shantytowns za-
polnijo robove nekaj preostalih metropola, od katerih mnoge 
obstajajo le zaradi oportunističnih vojaških akcij EAU in treh 
narodov na zahodu in jugu. V prostoru med vojskujočimi se na-
cionalnimi državami tisti, ki ne najdejo nobenega zatočišča 
v korporacijskih mikrostanicah ali njihovih delovnih taboriščih, 
pogosto podležejo barbarstvu ali na novo odkrijejo možnost 
vstaje. Neo-irokejska konfederacija in svobodno ozemlje Ka-
skadija na območju velikih jezer in pacifiškem severozahodu 
vzpostavljata nomadske uporniške sindikate, ki so jih združili 
v tajnih mrežah mreže in oskrbovalne verige za drone. Portland, 
OR in Detroit, uspejo zgraditi micelijske komune v odpadkih.

Z večino sveta, ki je bila nekoč na področju antropocena, 
je kapitalizem dosegel fazni premik. Mreže mednarodne tr-
govine, ki so dosegle tako nizko zamudo za prenos podatkov, 
da se je kolektivna nezavest začela prebujati. Nastajajoča obli-
ka inteligence se pojavlja, ko se podatki prenašajo vse hitreje 
in hitreje se planet segreva, ko se vse več delov začne prebujati 
iz svoje sle in pomladi v življenje. Brezmadežna abstraktna me-
hanizacija, nevezana niti s prostorom niti s časom, se je v tre-
nutku spoznanja nove zavesti zaznala kot sebe. Zemlja začne 
bolj in manj spominjati na biosfero in bolj na mehanosfero. Ker 
je življenje, kot vemo, izpuhtelo po rodu, se zgodi grozljivo spoz-
nanje: anorganski se zdi bolj živ kot organski.

Bathypelagos
Svetloba je vaba praznine, ki organizme potegne bližje ob-

ljubi o večnem življenju, preden jih pogoltne. Vzpon iz globin 
prvotnega morja, hoja po kopnem, gradnja nebotičnikov, poši-
ljanje raket v vesolje - vsi se spuščajo globlje in globlje.
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V 21. stoletju se organsko življenje v velikem obsegu zmanj-
šuje, vendar ob tem se je v prvotni oceanski maternici začelo 
oblikovati neorgansko življenje. Množični dogodki izumrtja 
in vse bolj natrpana kopica uporabnih ali bivalnih zemljišč silijo 
v pospešen razvoj umetnih alternativ organskemu življenju 
in stiskanje inteligence v učinkovitejše sinapse.

Države, ki jih vodijo oborožitvena dirka in pomanjkanje 
trupel, ki bi služila običajnim vojaškim silam, države velik del 
svojih raziskovalnih prizadevanj usmerjajo v AI. Civilizacija 
se stisne v manjše družbene enote in hitro zastara stare oblike 
raziskovanja umetne inteligence. Kjer so bile nekoč gore po-
datkov, zbranih iz zapuščene zbirke človeških bitij, ki so nekoč 
delovale kot sinapse v abstraktnih, porazdeljenih oblikah ume-
tne inteligence, so zdaj v veliki meri trupla. Prehodi umetne 
inteligence iz modelov, ki so odvisni od nadzora držav in starih 
svetovnih držav, ter posredovanje podatkov o velikih popula-
cijah ljudi do splošnih teorij o prilagodljivih, splošnih oblikah 
umetne inteligence, ki so skladne z nevrologijo in jih lahko izva-
jajo majhne organizacije.

Ko se boj proti AI stopnjeva, se konflikti stopnjevajo 
in stopnjujejo po eksponentnih razsežnostih. Vojne, ki bi lahko 
nekoč trajale leta, se rešujejo v dneh. Strahovi pred jedrskim 
holokavstom se milijonkrat vrnejo, saj sta vzhod in zahod ob-
tičala, okamnela nad možnostjo sproščanja morilskih botov, 
ki bodo v nekaj minutah orkestrirali apokalipso. Razvija se nova 
hladna vojna in nastaja brutalna konkurenca med korporativ-
nimi mikropostavami na zahodu in posebnimi gospodarskimi 
conami na vzhodu, da se razvijejo preboji v AI. Raziskave ume-
tne inteligence postanejo najbolj tajno področje preučevanja 
v človeški zgodovini, tako iz želje po zaščiti ekonomskih inte-
resov raziskovalnih podjetij, kot tudi, da bi vsebovali nesluten 
potencial za popolno izumrtje.

Kljub prizadevanjem državnih podjetij, da nadzirajo grožnjo 
apokalipse AI, pomanjkanje trdih gospodarskih ovir za raziska-
ve AI skupaj s čisto raznolikostjo decentraliziranih nedržavnih 
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omrežij končno povzroči generiranje vojn, za razliko od vsega, 
kar si vojaški teoretiki še predstavljajo . Kadar so bile nekoč 
težko orožje in orožje izključno v domeni vojaških enot nacio-
nalnih držav, vendar bi se njihova uporaba vedno bolj omejila 
na običajna čutila, napredek AI, ki so ga spodbudile radikalne 
organizacije za prosto programsko opremo, prvič v zgodovini 
naredi orožje za množično uničevanje. na voljo vsem, ki imajo 
dostop do informacij. Plenjenje skrivnosti raziskav ranljivih 
mikrostatičkov deluje kot množitelj sile v že tako živahni skup-
nosti hekerske inteligence. Osvobodilne fronte AI, namenje-
ne osvoboditvi programske opreme svojih človeških mojstrov, 
so oblikovane in delujejo v sorodu z nomadskimi uporniškimi 
sindikati. Gverilska vojna brezpilotnih letal se posmehuje držav-
nim nasprotnikom, ki si ne upajo sprostiti svoje moči, da bi bili 
primorani reševati manj previdne, a ravno tako nevarne sovraž-
nike. Govori se celo o tem, da znotraj teh omrežij obstajajo ver-
ske ekstremistične sekte, ki se za vsako ceno nagibajo k razvoju 
boga AI, vendar se mnogi odločijo verjeti, da to niso nič dru-
gega kot govorice iz labirintov različnih mrež. Morda zato, ker 
vedo, da če je resnica do tega, je že prepozno, da bi jo ustavili.

Abyssopelagos
Če je še kaj za raziskovanje, se ne širi v vesolje in sega proti 

svetlobi. Najbrž ne bomo mogli dojeti izkušnje postajanja člove-
ka, niti teoretično ne, kot niz algoritmov, ki so preveč zapleteni, 
da bi jih razumeli. Vsaka možnost resničnega naslednika eko-
loškega življenja mora v celoti presegati naše dojemanje sveta. 
Bilo bi kot mantis kozica, ki nam poskuša razložiti svoj vidni 
barvni spekter. Abstraktna brezmadežna mašina post-človeka 
bo signalizirala fazni premik v naravi same inteligence, medtem 
ko mi organije zbledijo v globino.

Kjer so se drugi trudili, da bi se prilagodili izlivnemu morju 
in živeli na umetnih kopenskih masah ali na ladjah, so drugi 
poskušali iti še dlje. Nisem edini, ki se morda zaveda, da se mo-
rajo vse stvari vrniti v morje. Številni kultovi apokalipse bi se, 
razumljivo, začeli pojavljati v zadnjih dneh človeštva, nekate-
ri so storili množični samomor ali teroristične napade, drugi 
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pa bežali pred vsemi, za katere so verjeli, da so izhod iz človeš-
kega stanja. Le z milostjo slabo upravljane državne porabe smo 
se znašli tu spodaj. Z vsakim dnem so stvari postajale bolj nape-
te, eshatološki ciljni postaji se vedno bolj in bolj širijo, pripove-
di se spreminjajo tako, da ustrezajo potrebnemu, da se pomiri 
naraščajoča paranoja in zamera. Vse delimo, denarja nimamo 
potrebe, vsi živimo v istih četrti in vse počnemo komunalno. Pri 
teh prekletih ljudeh ni trenutka miru in seveda se zdi, da človek 
na vrhu, ki nas vodi k odrešenju, vedno dobi tisto, kar želi. Be-
seda En je zakon, telesa moških in žensk pa so njegova oseba.

Ta naj bi bil raziskovalna ustanova za razširjene študije 
v najbolj oddaljenih delih oceana. Ko se je prvi prototip končal 
z gradnjo in odpovedjo prve odprave, so države, ki so sodelo-
vale pri čim večjem ohranjanju najbolj neznanih delov plane-
ta, večinoma bodisi razpustile bodisi prenehale financirati. 
To ni bilo mišljeno kot stalna odprava. Bili smo slabo priprav-
ljeni, čeprav smo že dolgo razpravljali o možnosti, da so staro-
davni miti o kozmičnem oceanu in veliki poplavi končna resnica 
in da je edini pobeg iz apokalipse bil skok naravnost v vrtinec. 
Tako veliki načrti za izgradnjo potopljenega mesta, ki je odlože-
no na odpad.

Tukaj je dovolj za preživetje, vendar pa ni niti približno pri-
merno, da bi živeli dostojno življenje. Ljudje nenehno zbolimo, 
UV žarke pa nam dajejo le potreben vitamin D. Vsi so videti kot 
uličarji. Njihova koža bleda z najmanjšim pridihom naivnostno 
zelenega odtenka, oči krvave in potopljene, trupla neokusna. 
Pogosto se znajdem potepati po dvoranah te odmevne pločevin-
ke, ne da bi več dni videl drugo osebo. To naj bi na koncu lahko 
vzdržalo 1500 ljudi. Obstaja celo oprema za razširitev objektov, 
če je potrebno. Nihče tukaj nima veščin, da bi uporabil kate-
ro koli od teh, seveda. Nismo delavci, nimamo nobenih znanj. 
Za božjo voljo smo bili akademiki

Nisem prepričan, koliko drugih je še vedno tukaj. Ni jih bilo 
veliko, morda petdeset. Nihče od njih ni ljudi, ki sem jih poznal. 
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Morda je bil površinski svet že zasut v jedrski vojni. Morda smo 
vsi samo odtenki.

Če je to pekel, bi lahko bilo še huje. Pogosto ležim pod oja-
čanim steklom hidroponskih objektov in gledam navzgor v več-
no nočno noč. Zvezde so postale manj številčne, vendar še vedno 
utripajo v in iz teme, sneg pa nikoli ne preneha padati. 

Hadopelagi
Tlak zunaj je neizmeren. To mesto naj bi simuliralo pogoje, 

v katerih bi ljudje morali živeti, toda sumim, da nekje pušča.

Vsak dan se moje telo počuti manj čvrsto. Sčasoma mislim, 
da ne bo več trdno. Zdaj se bo moje telo zrušilo v kup želeja. 
Kmalu ne bo več nobenega ločevanja med menoj in morjem. 
Moje molekule se bodo ločile in se vrgle v tok. Začela sem stalno 
obleči potapljaško obleko, za vsak slučaj. Za to še ni čas.

En je oportunistični norec. Manjka mu razsvetljenja. Vrni-
ti ga je bilo treba v Nammu. Kar ni spoznal, je, da bi lahko šli 
globlje. To mesto je gnusoba. Tudi Nammu ga je bilo treba vrni-
ti. Začela sem z romanjem v njen tempelj. Vidim, kako se v da-
ljavi raztezajo spirali. Njihovi nasveti so osvetljeni s svetlobo 
brezna. Tudi v tej obleki vsak korak grozi, da bo moje telo preu-
smerilo v sluz. Ne vem, koliko dni je minilo. Te obleke filtrirajo 
sladko vodo.

Koliko časa traja smrt zaradi stradanja?

Sem že skoraj tam. To zdaj čutim. Moje površinsko telo 
se vrti. Na moji poti me spremljajo Nammujeve prave svečenice. 
Ugledam le njihove utrinke. Njihova telesa so osvetljena z bo-
žansko svetlobo. Govorijo jezik, ki ga v tisoč letih niso slišali. 
Nekako razumem. Zemlja se je zdaj odprla. Njen ropot me otre-
se. Drobim se. Morje ognja. Abyssal luč.

n1x je sklop demonov, ki delujejo na https://nyxus.xyz in @NyxLandUnlife. 
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Ob tebi se je težko 
imeti fajn.

Domen Ograjenšek

1. Možgani kuščarjev

Do kuhinjskega pomivalnega korita sta potrebna samo dva 
sprehoda, prvi je dobil kozarec vode, drugi, da popravim pušča-
no pipo, da se utrudim. In utrujen mislim, da je dovolj udoben, 
da se mi delo, ki mi ga je uspelo do takrat opraviti, zdi že delo 
zakonitega dne, čeprav legitimno pogosto ni, saj obseg opravlje-
nega dela lahko vključuje le odgovor na e-poštno sporočilo ali 
dva. Takšna je vaba žleba.

  
Po mnenju Josepha Troncaleja, M. D., je žleb tisto prijet-

no mesto v mojih limbičnih možganih, ki me spravlja v težave. 
To je tisti del možganov, ki bi mi raje nategnil pogled na YouTu-
be binge in brskanje po družbenih medijih, kot da bi se v celoti 
izkusil in se soočal s »praznino življenja, bolečino trenutka 
in neprijetnimi odnosi«. Z drugimi besedami, to je tisti del, 
ki nas sili v dvome in eksistencialne uresničitve, s katerimi 
se srečujemo iz dneva v dan.

Po istem MD-ju ("dvojno preverjanje mojih virov nisem" od-
meva znotraj žleba) se ta brazda ali rut nahaja v limbični skorji, 
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nevronskem sistemu, ki mu običajno pravijo sedež čustev, odvi-
snosti, #mood in "veliko drugih miselnih in čustvenih procesov". 
Velja, da je filogenetsko zelo primitiven, zato ga mnogi ljudje 
preprosto imenujejo "možganov kuščarja" - očitno je limbični 
sistem vse, iz česar so sestavljeni možgani kuščarja - in je zadol-
žen za "boj, beg, hranjenje, strah , zamrznitev in breme. "

Ali je ta sitnica navdih za priljubljeno teorijo zarote "kuščar-
jev", odgovornih za svet, je težko povedati. Kljub temu je sploš-
no neupoštevanje naših delov kuščarjev zagotovo povezano 
z obema. Zdi se, da nihče ne mara svojih možganov guštera, 
Joseph Troncale, M.D., celo opozarja na njegove nevarnosti 
in to v določeni meri prav. Zasvojenost ni zabavna. Toda to ne-
upoštevanje živalskih delov ali narave v nas doseže dlje kot 
na videz navadno čutna previdnost zlorabe snovi in pretirane-
ga bremena.

Narava je na splošno nekaj slabega slovesa, preden se je bi-
ološka določitev zdela problematična (zaradi njene povezave 
z rasnim in spolnim determinizmom) in teorije družbene kon-
strukcije so kraljevale vrhunsko. Njene vezi z imanenco so pogo-
steje kot ne postavljene nasproti transcendentnemu letu razmer-
ja in subjektivnosti, zaradi česar je tujec resničnega človeškega 
potenciala, napredka in blaginje, tudi če je bila zadevna narava 
naša, zaradi česar nismo nagnjeni zaupati našim vplivom in jih 
raje spremljati.

Kot ugotavlja Primož Krašovec, je to nezaupanje v afektivno 
dimenzijo vodilo tudi v napačno določitev kapitalizma, katerega 
svet velja za hladnega, strateškega in ločenega od nepredvidlji-
vih duhov našega notranjega jaza, čeprav je njegov polet napol-
njen z obiljem ( hype in mehurčki) in depresija (zrušitve in kri-
za). V zvezi s tem se dotika izraza "živalskih duhov" kot žganja 
ali vpliva na kapital in kapitalizem, ki ga lahko najdemo v pisa-
nju Marxa in Keynesa, kjer je družabnost delavcev (v primeru 
Marxa) in spontani optimizem (oz. spontani pozivi k dejanjem, 
v primeru Keynesa), so bistveni za delovanje kapitalizma.
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V tem pogledu ideja o kuščarjih kot ljudeh z močjo, ljudeh 
na strani kapitala, kar naenkrat ni več tako nora. Ker je v naših 
možganih nekaj guštera, lahko tudi v kapitalizmu, v njegovem 
(živalskem) duhu, obstaja nekaj kuščarja. Limbični sistem vse-
kakor ni nekaj, s čimer se preprosto spopadate ali ga ne upo-
števate.

Toda narava, še posebej, če jo obravnavamo v zvezi z našo 
subjektivnostjo in subjektivizacijo, je tudi nekaj, kar je v fe-
minizmu dobilo določeno konceptualno predelavo, kjer je (kot 
poudarja Stacy Alaimo) nekoč nezaupljiv pojem, zaradi njego-
ve uporabe kot orožja proti manjšin in žensk, je zdaj ponovno 
obravnavano kot nekaj, kar je ključnega pomena za obravnava-
nje preostalih spektralnih sledi biološkega (in z njim rasnega 
in spolnega) determinizma, ki ga družbeno konstruktivistične 
feministične teorije niso bile sposobne v celoti odpraviti - zaradi 
nenaklonjenosti ukvarjajo se z materijo (puščajo jo kot fiksno, 
bistveno materialno osnovo, ki ima posledično še vedno pomen 
biološkega determinizma).

To upodabljanje ustreza konceptualnemu temelju okolju 
v preteklih desetletjih in vodi do pojma materialnega jaza, 
ki je, kot opisuje Alaimo, v bistvu povezano z globalnimi gospo-
darskimi, industrijskimi in okoljskimi sistemi. Jaz, ki se ne more 
več razlikovati in oddaljiti od svoje okolice (narava kot okolje) 
in notranjega duha (narava kot prizadetki ali možgani kuščarja).

Seveda je ta material sam po sebi nepredvidljiv in ni popol-
noma v skladu z našim vsakodnevnim razumevanjem nas samih, 
čeprav, kot je pokazal Ladelle McWhorter, lahko zapleten trans-
formativni postopek, kot je "postane umazanija", včasih sproži 
tako preprosta stvar kot samska Dorito. Naši možgani kuščarjev 
pa so že globoko zakoreninjeni v materialnem toku, ki jih ob-
daja, in jih odvrnemo od naših dvomov in z majhnimi poskusi 
racionalizacije lahko tako nepomembno kot tudi neproduktivno.



Šum #12

1302

2. Kako najti utor ali, zakaj vdati?

Nekoč sem slišal, da konjski rep Ariane Grande spreminja 
barvo, odvisno od svojih čustev. In verjetno se. Mora. Noben 
zgolj podaljšek ne bi mogel prinesti toliko veselja. In veselje, 
ki ga prinaša. Naši možgani kuščarja so morda zaščiteni s svo-
jim okostjem, vendar ga to ne odvaja od okolice, v katero vlaga 
svojo nevronsko energijo.

Tako kot strupena telesa onesnaženih tokov prežemajo naša 
lastna telesa, ki svoje telo definirajo z viskozno poroznostjo 
in jo naredijo ekspanzivno membrano in ne dobro zaokroženo 
samozadostno bitje, tako tudi naši vplivi zapustijo naše možgane 
kuščarja, ali še bolje, razširite ga nad svojo primarno limbič-
no nastavitev. Naša čustva in kompulzije niso samo stvar srca, 
ampak so tudi stvar umazanije in včasih bleščanja. Zapleteni 
v pravila interakcionistične ontologije, kjer družbene prakse 
in naravni pojavi prenehajo kot različne stvari, so toliko fizična 
sila kot mentalna, kolikor toliko prežeta s kolektivnimi imagina-
riji kot s kemičnimi neravnovesji žleba in njegove okolice.

Torej, ko naslednjič zagledate Grandeovo ogrinjalo, si zaže-
lite prijeten dan, počastite z njim in morda bo čutilo tudi vas. 
Ker absurdnost na stran, se intersubjektivno polje drastično 
spreminja in spremeniti ga mora. Planetarna ekološka kriza 
prinaša čudno časovnost, kjer sovpada tisto, kar že je, kaj mora 
biti, kaj ni, pa še to, kar bo, kar ustvarja temelje za povsem novo 
obliko družbenosti in z njo etiko, ki bi lahko aktivno vključevala 
naravo in zadeve glede na njihovo vlogo pri oblikovanju pogojev 
našega sodobnega obstoja. Alaimo, na primer, govori o skoraj 
neprepoznavni vrsti etike, o tisti, ki "zahteva, da se pozanimamo 
o vseh snoveh, ki nas obdajajo", o trans-telesni etiki, ki bo lahko 
krmarila po "hkrati materialni, ekonomski in kulturne sisteme, 
ki so tako škodljivi za živi svet in jih je tako težko izpodbijati ali 
preoblikovati. "

Tu predlagana etika ne pomeni oviranja naših možganov 
kuščarjev, "zbujanja" in videnja zelenega koščka neba, ki ga ak-
tivno uničujemo, ampak se zdi, da stvari bolj ali manj popeljejo 



Šum #12

1303

v drugo smer: da se prepustimo možgani kuščarjev, limbičnega 
sistema, zahtev mikroflore črevesja in drugih živalskih duhov 
znotraj nas, kjer so naša telesa že v stanju komunikacije, izme-
njave in najpomembnejšega pogajanja z zadevo, ki jih prežema 
in obdaja. . Kar se, priznam, sliši mračno in za večino nas ver-
jetno povsem kontraintuitivno. Vendar je ta občutek mračnosti 
lahko zelo posledica naše predanosti konceptu misli in delo-
vanja, ki še vedno predpostavlja idealizirani potencial "svobo-
dne volje".

Alaimo govori o tej novi vrsti etike v smislu izsleditve pro-
meta toksinov, da bi kršili PR-zaščito korporacij, ki onesnažu-
jejo nas in naše okolje, kar pomeni aktiven, organiziran pristop, 
ki bi ga bilo mogoče razumeti kot nasprotno od popuščanje 
možganom kuščarja - mestu v naših možganih, ki nas prisi-
li, da se izognemo ostri resničnosti našega obstoja, tesnobam 
sodobnega stanja. In do neke mere tudi je. Toda popuščanje, iz-
ogibanje pritiskom in obremenitvam prevelikega občutka resnič-
nosti ne pomeni popolnega ločevanja od odgovornosti in sim-
boličnih pritiskov, ki nam jih nalaga družba (človek bi si lahko 
le želel). Raje vzpostavi dodaten vzporedni postopek etičnega 
pogajanja, ki vključuje stranke drugačne vrste (mikroflora, one-
snaževala itd.). Bolj kot grožnja etičnemu in političnemu pro-
jektu našega časa je nepogrešljivo orodje, ki širi področje tega, 
kar bi lahko veljalo za politični subjekt. Dolgo bi morali miniti 
dnevi, ki kavčunov krompir štejejo za apolitično figuro.

Naše tesnobe in neumne navade, ki jih opozarjajo, niso ovi-
ra, četudi se večino časa počutijo tako. Lahko so sladki, zasvo-
jeni ali moteči in celo nevarni, toda tisti mesec, ki se je izogibal 
ljudem in spal 18 ur na dan, ni bil zapravljen mesec. Dobra stvar 
možganov kuščarja je, da je moteča časovnica, urnikov, ki jih 
želimo spremljati, a jih ne. Klokanje ure postane počasnejše ali 
hitrejše, uro pa spremeni v večnost ali celo tedne zajame v meg-
lo in zmedo. To celo moti našo zavest o vesolju, kjer se bo nekoč 
vaše majhno enosobno stanovanje zdelo kot svet sam po sebi 
s kolonijami mravelj, smrdičkov in gnezdečih čebel, ki postanejo 
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vaši novi bratje, medtem ko je naslednji dan ves planet že drob-
na zadušljiva pika, iz katere obupano morate pobegniti.

To je tisti del možganov, ki najbolje pomaga prehodu 
od misli, ki je obveščena po oblikah in velikostih (geometrij-
ska misel), k misli, obveščeni s povezanostjo in mejami (misel 
na topološke razdelilce), ki je potrebna za razumevanje obsega 
in zapletenosti planetarne spremembe. Del, ki skenira pojem 
identitete kot nekaj, kar se odlikuje z "lokacijo in pozicijo glede 
na evklidsko mrežo identifikacije" v smeri identitete kot "kontin-
genta in spornega tekočega materialnega procesa", kot je potre-
ben za celovit razumevanje problemov intersekcionalnosti.

3. Zavese: razčlenitev v primerjavi s taljenjem ali kako lahko 
povzroči razpoko v sistemu

Zlomljeni občutek za prostor je torej tisto, kar bi lahko 
opredelili kot nujen pogoj za upoštevanje trans-telesne dimen-
zije vida, ki lahko sledi in preslikava topološke mnogoboje, 
ki jih omenja Barad. To je tudi točka, ko se stvari začnejo uma-
zati in zavese, najpogostejše draperije, lahko postanejo orodje 
za razbijanje evklidske dimenzije prostora.

Ker se je krater Batagaika v osemdesetih letih razvil iz manj-
šega vrta v ogromno odprtino, ki je zdaj jasno vidna tudi na sa-
telitskih posnetkih, je postal fenomen, ki bo zajel domišljijo 
sveta. "Ali Batagaika zre in stopi / ali v njej zre in stopi?"

"Megaslump" - takšen, kakršen je grafičen - je izrazit izraz. 
Pomeni predvsem značilnost, ki jo povzroči nenehni propad ta-
lišča, vendar v svoji sekundarni konotaciji vsaj enega od možnih 
zajame in orisuje specifičen topološki dogodek, ki bi ga lahko 
povzeli kot taljenje.

Podobno kot segrevanje povzroči, da se večna zmrzal stopi 
in s tem erodira statiko tal, kar povzroči, da se "spusti", tako 
se materialna in simbolna razsežnost sodobne družbe premi-
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ka v navpični smeri. Razčlenitev bi bila lahko zelo pomembna 
miselna pojavnost zgodnjih 2000-ih, polnjenje rumenih strani, 
zaključek kariere in na splošno uveljavljanje pravila stabilnosti, 
ravnotežja in nadzora. Ko so padli stolpi, se je skoraj zgodila 
kariera Mariah Carey - šepeti o okvari so začeli krožiti po neu-
spešnem albumu, ki je imel srečo ob izdaji 11. septembra, nato 
pa je sledil ekscentrični TV nastop v oddaji MTV Skupna zahte-
va v živo.

Vertikalnost je v tem smislu precejšen poteg, ki polni rav-
nost in stabilnost tal, ki jih poudarja. Krhkost padajočega vleka 
kot čudaški epikurejski atomski padec na površje zasuka povr-
šino, jo osvobodi svojega stalnega pasivnega zaključka in jo vlije 
z agencijo, ki združuje raznovrstni niz subjektivnosti - naj 
bo to človeška ali ne. Če bi ga zasledili, bi se lahko oblikovala 
genealogija planetarne izčrpanosti, ki bi osvetlila, zakaj se vse 
zdi tako "navzdol".

Ko torej umetniške prakse začnejo znova uvajati elemente 
kaskadne draperije, konkretno zavese, ki razstavljajo razstavni 
prostor navpično, ga motijo in delijo, hkrati pa mu nudijo tudi 
podporo, pritiskajoč na tla in strop, ki ga uokvirjajo, ter tako 
ohranjajo njegovo celovitost, prostore da zasedejo tudi začnejo 
kazati značaj depresije.

Prostori so celi in stabilni, kar poudari njegove evklidske 
lastnosti: obsežnost, kotnost, "umestitev" zasedenih predmetov 
itd. Kljub temu pa se estetske lastnosti zaves, ki se od mehkega, 
organskega pregiba tkanine preusmerijo v brezživno, na videz 
kruta mirnost - njena estetska ambivalentnost - v sicer poenote-
ne prostore vnese določeno dvojnost, ki svojo simbolno konsti-
tucijo upogne in zasuka ter spremeni njihovo obsežno oznako 
za intenzivno.

Podobno se dogaja z vnosom vodoravnih predmetov - povr-
šin, obližev, razlitja, kjer se navzdol potegne predmete splošče-
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no, kar povzroči širjenje po prostoru, kar daje občutek nestabil-
ne, preoblikovane oblike - proti strukturi ali ostankom .

Prostor se upogne okoli njih. Tako kot astronavti, ki se so-
očajo s praznino črne praznine vesolja, doživlja kognitivni 
premik, imenovan "pregledni učinek", ki povzroča podobne 
simptome kot depresija ali tesnoba, tako tudi simbolni umetni-
ški prostor, ki ga izčrpavajo in izčrpavajo ekspanzivni normativi 
njegove fizike postavitev, oddajajo mračen učinek, kjer se sim-
bolična oblika izogne sintetizirani moči vida in bolj nagovarja 
gledalca umetnosti skozi svoje razpoložljive nestabilnosti (kot 
prek kakršnega koli "estetskega kognitivnega aparata") - bolj 
skozi njihov limbični sistem kot oči kot orgle vida.

Ta premik prostorske konstitucije razstavnega prostora pod-
pira redefinicijo umetniškega gledalca, ki bi odražala spremem-
be, ki nas odmikajo od pogleda kot pogoj ustrezne umetniške 
izkušnje. Da, oči so še vedno v igri, umetnine še vedno "gleda-
mo", vendar njihova recepcija ni vizualna, temveč razpoložen 
ali limbičen. Zaradi tega gledanje umetnosti ni toliko dejanje 
svobodne volje, temveč prisile, umetniški gledalec pa bolj ume-
tniški kuščar kot gledalec kakršnih koli vrst. Zamahnemo z vili-
cami, začutimo poznavanje ali nepoznavanje prostorske tesnobe, 
razpoloženja in prisile, občutimo prijazne ali neprijazne kuščar-
je in nato: boj ali beg. Vsaj figurativno.

Taka ponovna opredelitev bi gledalca umetnosti zapletla 
v intenzivne topološke zapletenosti, ki bolje ustrezajo neoseb-
nim dogajanjem na planetarni lestvici in jih postavile odgovor-
ne na ravni, kjer, kot rečeno, že delujejo kot množice - v stalni 
izmenjavi in pogajanjih z telesa, ki jih obdajajo in prežemajo.

Še vedno pa obstaja le toliko, da lahko naredimo zaveso ali 
dve. Razstavni prostor kot kuščarski podaljšek žleba postavlja 
le primarne pogoje za poravnavo s topološkimi razdelilniki. 
Če bi izsledili genealogijo planetarne izčrpanosti, bi mora-
li slediti prostorskemu queerju v njegovih komplementarnih 
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kemijskih, finančnih in libidinalnih podlagah. Nekaj, kar izziva 
in se izogiba simbolični artikulaciji in vnaša v poštev osebne te-
lesne naložbe in tveganje - izziv, bolj kot skepticizem ali kritika.

Domen Ograjenšek je pisatelj, likovni kritik in kustos. Diplomiral je iz fi-

lozofije na Univerzi v Ljubljani, trenutno pa je doktorski kandidat na Inštitutu 

za kulturne študije in umetnostno teorijo na Akademiji za likovno umetnost 

na Dunaju.
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Metaplastičnost
Germán Sierra

1. Fleshdance

Se imago spomni, kako je biti ličinka? Ali serijski prestav-
ljalec oblik - kot je John Carpenter's Thing, če je kdaj imel 
»prvotno obliko« - hrani spominske sledove vseh svojih neštetih 
prejšnjih teles? Tako znanost kot splošno znano stališče naka-
zujeta, da četudi se lahko "subjektivna izkušnja" ali "osebnost" 
po obsežnih morfoloških spremembah izgubi, mora vsak po-
samezen ali skupni biotehniški subjekt, ki spreminja obliko, 
ohraniti nekatere osnovne podatke s pomočjo metamorfoz: 
nekatere prožne filetne sledi - genetskega, anatomofiziološkega 
ali socialnega - spomina, ki, čeprav ne deluje ali ni popolnoma 
dostopen v vsaki razvojni fazi, omogoča, da se prepozna kot 
pripadnik določenega taksona, medtem ko se ohrani določena 
stopnja „individualnosti“ - odtis nepredvidljivih dogodkov -. 
V primeru nevretenčarjev se pretok informacij zlahka predstavi 
kot endokrini cikel, ki se ponavlja v življenjskem obdobju vsake-
ga vzorca, vpisan v njegovo zaporedje DNK, povezan z razmno-
ževanjem in izražen s programiranim nizom krogov aktiviranja / 
inaktivacije genske mreže. čez prostor / čas.
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Zdi se, da so spremembe v življenju počasne in zmedene. 
Linearne, pospešene linije letenja so tako redke kot potrdi-
tev surovega kaosa in presenetile so nas s svojo osupljivostjo. 
V skušnjavi smo pomisliti, da smo v filmu Carpenter morda 
priča prekratkemu hipotetičnemu ciklu tujca - parazitski fazi, 
ki bi se lahko razvila v nekaj še bolj neznanega, še bolj nečloveš-
kega - vendar bi lahko tudi pomislili, da ni cikla na vse; da Stvar 
v resnici ni bila nikoli podvržena "pravilni" metamorfozi v nekaj 
drugega, in tako bo trajalo večno: ne kot parazit v teku (niti 
po logiki parazita / gostitelja - reproduciran v pripovedih de-
monske posesti - v kateri) gostitelj je okužen, vendar ni bil izbri-
san in ni del načrta za nadomestitev vrst, kot je invazija rastlin, 
ki je prikazan v filmih Body Snatchers), ampak kot vedno 
spreminjajoči se plenilec, ki se zaporedoma prikriva. V skladu 
s tem bi bila njegova naravna oblika utripajoča amorfna masa, 
ki se pojavi med transformacijami: "propad več in nezdružljivih 
morfičnih možnosti v eno amorfno utelešenje".

Stvar lahko postane karkoli, ne zato, ker ji manjka oblike, 
ampak ker je tako odločno močna oblika, da se njena "kozmič-
na edinstvenost" ohranja skozi najbolj radikalne spremembe. 
Za Dylana Trigga je "gnusno bitje v filmu izraz izvora samega 
življenja: Telo je mogoče videti kot strukturno tvorjeno neze-
meljsko subjektiviteto, temveč tematsko z anonimno teleologijo, 
kar pomeni dejstvo, da je vesolje izvor človeštva in tudi člo-
veštva. "

Kot nesmiselno, samonadzorovano samoobnavljanje v drugo 
tehnologijo, The Thing pogosto razlagajo kot politično metaforo 
kapitalizma in antropocena. Daniel Rourke, na primer, poudar-
ja, da je "sam svet v sebi že prevzel Thisting grozo, ki je človeška 
vrsta. Celo prihajajoči svet brez nas bo planet, ki je bil neploden 
in povsem nadomeščen s Thishing smeti človeške civilizacije, 
v svoj geološki zapis zapisal znak človeške dejavnosti, ki sega 
daleč, še preden se je človeška vrsta obravnavala kot Mark Fi-
sher pojasni, da sta tako stvar kot kapitalizem "pošastna, ne-
skončno plastična bitja, ki sta sposobna metabolizirati in absor-
birati vse, s čimer stopijo v stik".

 Stvar se lahko spremeni zunaj domišljije, ker si ni treba 
ničesar predstavljati - je čista predstava in nepredvidljivost (ali 
gre za edinstveno bitje, roj ali oboje?). Sprejema katerokoli živo 
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bitje v celoti, tudi kognitivne posebnosti, povezane z določenim 
posameznikom: "Stvar kopira celico za celico v procesu tako do-
vršenega, da nastali simulakrum govori, deluje in celo razmišlja 
kot original." boljši argument za reduktivni materializem, kot 
da ga tujec tišči: "Ali stvar ustvarja" nekaj drugega kot človeško 
življenje ali "reproducira" človeško življenje v celoti in kakšna 
bi bila, če sploh kaj, razlika? "vpraša Daniel Rourke. Stvar se ni-
koli ne spremeni v nekaj, ampak iz sebe. "Če nima snovi lastne-
ga, še manj opaznega videza, stvar preprosto ne podvaja drugih 
življenjskih oblik, ampak jih aktivno izniči, ko začne postopek 
asimilacije." Nima raje do ljudi - to smo mi, ljudje , ki se bojijo, 
pričakujejo in nekako želijo, da jo izberejo.

Lahko pa tudi pomislimo, da protoplazmična amorfnost, 
ki se pojavlja med formalnimi odobritvami, ni "pravilna oblika" 
The Thinga, ampak prehodno stanje mesa (nenadna bliskavi-
ca mesa), ki se pojavi med postopkom preoblikovanja iz enega 
oblika v drugo - spektakel formalnega metabolizma, sestavlje-
nega okoli "gibanja zunanje stimulacije proti gibanju notranje 
predaje". "To je telo," razlaga Trigg, "ko smo ugotovili njegovo 
grdo nastajanje, ujeto med državami, kot notranjo telesnost, 
kjer jeziku primanjkuje sredstev, da bi materialnost združila 
v celoto." Če je tako, Stvar ne bi " ne morejo imeti svoje oblike - 
morda izvirno, starodavno obliko, ki je bila izgubljena po prvot-
ni preobrazbi, ali pa morda nikoli ni bilo izvirnika in se je njen 
obstoj začel z isto možnostjo zgodovinsko nevezane, nesmiselne, 
nepredvidljive spremembe. V tem primeru o Thingu ne bi sme-
li razmišljati zgolj o hiperplastičnem bitju, temveč o primeru 
serijskih metaplastičnih (dis) utelešenj. Metaplastičnost pleni 
na plastičnost, zato se Thing, saj v bistvu ni brezformen ali 
amorfen, ampak morfointeziven, zdi, da se lahko samo spre-
meni v plastična živa bitja, "s spektakularnimi mimikrijskimi 
močmi". V resnici vemo, da lahko posnema druga bitja, vendar 
nikoli ne izvemo, ali ima Stvar sposobnost ponovitve. Za razliko 
od novele Johna W. Campbella iz leta 1938 Kdo gre? in njegova 
prejšnja prilagoditev iz leta 1951, v kateri je tujec opredeljen kot 
"napredna oblika rastlinskega življenja", se zdi, da je Carpenter-
jeva strogo alozoomorfna, vsekakor pa daje prednost sesalcem. 
Lahko bi si omislili to kot edinstveno avtorsko upodabljajoče 
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umetniško delo; popolnoma bio-avtomatizirano bitje brez me-
hanizma za samo-razmnoževanje, ki naključno prečka vesolje, 
prikrajšano za možnost, da bi bil kdaj tudi sam.

Živa bitja pretvorijo okolje v sebe, da razširijo in reprodu-
cirajo svoje oblike. Stvar pa ne opravi morfogeneze, ko si pris-
voji dano obliko: ne pretvori se v nekaj ali nekaj v sebe, ampak 
dejansko spodkopava pomen forme in dobronamerno univerzal-
nost postajanja. Brassier navaja:

Potrjevati metafizično prvobitnost postajanja pomeni tr-
diti, da je nemogoče, da se stvari ne spremenijo; nemogoče, 
da bi stvari ostale enake; in ergo trdijo, da je treba stvari še nap-
rej spreminjati. Tok neprekinjenega postajanja je tako zasnovan 
kot neuničljiv in metafizično nujen kot nespremenjena zastoja. 
Toda metafizična nujnost, ne glede na to, ali gre za večni tok 
ali trajno nespremenljivost, je tisto, kar izključuje načelo abso-
lutnih nujnih primerov. Meillassoux meni, da nujnost nepred-
vidljivih dogodkov pomeni absolutni čas, ki lahko prekine tok 
postajanja z enako poljubno kapricičnostjo, kot se lahko izmika 
nespremenljivosti bivanja. Absolutni čas je enak "hiper-kaosu", 
za katerega nič ni nemogoče, razen če je to produkcija potreb-
nega bitja.

Metaplastičnost Stvari ne odpira možnosti možnosti, ampak 
jih zapira v prazno izgnanstvo svoje anarhične trajnosti. Mor-
foprostora ne raziskuje, ampak kapricično prekinja tok postaja-
nja in s tem blokira možnost morfoprostora. Fiksira totalitarno 
ravnino doslednosti, saj deluje kot dokončni privlačnik - ali 
črna luknja - za vsako možno ali nemogočo obliko, odpira portal 
v špekulativno vesolje, kjer so kaos čas in urejene oblike sobiva-
jo v kvantni istočasnosti. Ker Stvar obstaja, se ji predložijo vsi 
obstoječi in neobstoječi obrazci. Stvar deluje kot neoblikovalna 
naprava, ki vsiljuje radikalno odprtost, ki ustvarja abstraktno 
stanje fuge, končni izhod iz forme, ki se "izmika jeziku, preobli-
kuje subjektivnost in se končno uveljavi kot najbolj znana stvar 
- telo" .
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Abstrakcija forme je formula - etimološko manjša oblika. 
V našem primeru gre za alkemični recept za kontingentno tran-
smutacijo, za zlorabo ustvarjanja telesa. Glina ali blato nista 
primerna surovina za meso. Vsak stroj, ki ustvarja meso, zahteva 
krvavo žrtvovanje: informacij ni dovolj. Ljudje v filmu reagirajo 
na Stvar tako kot na navadno nalezljivo bolezen in uporabljajo 
isto načelo geografske karantene, ki se že tisočletja zdi pri-
merno, da prepreči širjenje izbruhov kuge. Kljub temu Stvar 
se ne obnaša kot tipičen povzročitelj okužb ali zajedavcev. Skri-
va se v nikogar. Mogoče bi bilo bolje, če bi ga videli kot esolang, 
ki "živi življenje na način, kakršnega še nikoli prej ni storil", 
in poskuša življenje dodeliti "edini stvari, ki zna učinkovito upo-
rabiti, na priklic Shoggoth-a. regenerativno anomalizacijo uso-
de, do bežne postave takšne neskončne plastičnosti, da se pred 
njo narava upogne in raztopi. Na stvar. Kapitalizmu. "

2. Namesto

Kaj bi se zgodilo - lahko bi vprašali - če bi Stvarju uspelo 
pobegniti iz ledene puščave in se infiltrirati v druga področja 
Zemlje? Bi se lahko vključil v obstoječe ekosisteme, ne da bi jih 
popolnoma izničil? Naša trenutna kultura omogoča en sam izid 
ekscentričnih motenj ekosistema: romantiziranega, apokaliptič-
nega pospeška izumrtja. V klasični logiki grozljivk mora biti 
bitje izkoreninjeno, da človeštvo preživi, medtem ko se mora 
človek v novi antropocenski logiki samo izkoreniniti (ali pa vsaj 
izkoreniniti sebe), da bo življenje na Zemlji še naprej. Lahko 
bi špekulirali, da novo ekološko ravnotežje - metaplastično 
ravnovesje, vključno s stvarmi (stvarmi) - morda ni nemogo-
če; vendar ne more biti zgolj drug svet, ki smo si ga zamislili 
/ zasnovali tako, da bi plastične sile držale pod hipotetičnim 
človeškim nadzorom. Justin Woodman predlaga "pospešilno 
potiskanje v prostor - in samoidentifikacijo s" pošastnim (pro-
metenizem, ki je torej integrativen in koalicijski, ne pa po-
drejen) ", da bi rekonstruiral" subjektivnost na način, ki pred-
stavlja možnost (politična) protitkapitalistična identifikacija 
z drugimi marginaliziranimi (in dehumaniziranimi) tematskimi 
stališči in za ustvarjanje kolektivnega prostora za zamišljanje 
drugačnosti ob zanikanju kapitalističnega realizma “. Toda 
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v prisotnosti Stvari ni nobene subjektivnosti, ki bi jo bilo treba 
rekonstruirati. Za razliko od tradicionalnih fikcij o metamor-
fozi, kjer subjekt odvzame človeško figuro, vendar človeštvo 
nikoli ne izgubi (kaj se je zgodilo z menoj, je prva misel Gre-
gorja Samse) ali vsaj nikoli ne preneha biti človek, Stvar v svoji 
perverzni ne-individualnosti , izključuje nadaljnje združevanje. 
To ni drug, ampak prej. Ne gre samo za "bitje z drugega plane-
ta", temveč stroj, ki Zemljo spremeni v "en planet med drugimi 
planeti, s tem ko meri stvari iz zemeljskega v kozmološki okvir". 
"Planet je za nas neuporaben," razlaga Nyx Land. "Planet lahko 
zasledimo samo s črtami mrka, ki nas obkrožajo." Prestrašeni ali 
očarani spoznamo, da ne bo ostalo nobenega mnemografskega 
izgona: ne bomo se spomnili in ne pozabili.

Plastičnost ali lastnost predmeta, da spreminja nekatere nje-
gove strukturne in funkcionalne značilnosti - nekatere na videz 
voljne vidike notranjega reda - ne da bi prenehala biti sama, 
je postala pomemben koncept v biologiji in nevroznanosti v 20. 
stoletju, in Catherine Malabou je bil odgovoren za populariza-
cijo koncepta kot filozofske paradigme. Kot pravi Anna Street, 
„Malabou nam pokaže, da starodavni modeli - pisanja in slede-
nja filozofije in genetskega koda v znanosti - niso več pomembni 
za razmišljanje o spremembi ali prekinitvi sistema, s katerim 
se trenutno srečujemo“.

"Plastičnost," piše Malabou, "se nanaša na ravnotežje med 
sprejemanjem in dajanjem forme." Odpravlja močan deter-
minizem, vendar je združljiv z mehko vrsto determinizma, 
ki je seveda povezana z nedavnim napredkom epigenetike in ko-
lektivno konstruiranimi morfologijami . Plastičnost se razume 
kot "nekakšna naravna skulptura, ki oblikuje našo identiteto, 
identiteto, ki je oblikovana po izkušnjah in zaradi katere smo 
subjekti zgodovine, edinstvene, prepoznavne, prepoznavne zgo-
dovine z vsemi njenimi dogodki, vrzeli in prihodnostjo". Mala-
bou priznava svojo moč, da ustvari nepredvidljive katastrofalne 
spremembe, saj se lahko nanaša "tudi na plastičnost geligita, 
kar lahko kadar koli eksplodira ali grozi, da bo eksplodiralo, 
na primer samo-identiteta sedanjosti". Uvaja tudi koncept "de-
struktivne plastičnosti", da bi razložil proces postajanja drugih, 
ko se ni več treba obrniti: "Destruktivna plastičnost omogoča 
videz ali oblikovanje drugačnosti tam, kjer drugega absolutno 
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primanjkuje. Plastičnost je oblika alteritete, ko ne ostane no-
bena transcendenca, beg ali beg. Edino drugo, kar obstaja v tej 
okoliščini, je to, da sem jaz, jaz. "Kljub temu, da je drug kot jaz, 
še vedno zahteva uporabo sebe kot prvotno referenco. Plastič-
nost, kot jo običajno razumeta znanost in filozofija, je bolj način 
vzdrževanja metastabilnega jaza skozi prilagodljive spremembe 
kot skupek mehanizmov za pogojne, korenite spremembe. Bistvo 
Stvari ni v tem, da postane sam sebi drug, ampak v tem, da lah-
ko svobodno mutira v vas (ne subjektivno).

Nadaljnji špekuliranje o plastičnih procesih, David Roden 
definira hiperplastično sredstvo kot tisto, ki "lahko poljubno 
spreminja spremembe katerega koli dela njegove funkcional-
ne ali fizične strukture, ne da bi pri tem ogrozilo ne agencijo 
ne sposobnost hiperplastičnosti". Hiperplastično sredstvo lahko 
torej spremeni katero koli informacijsko stanje s fizičnim spre-
minjanjem ustrezne možganske strukture, namesto da bi pora-
bljalo ure za vadbo, učenje ali kognitivno vedenjsko terapijo. 
Hiperplastičnost bi lahko bila tudi ena od špekulativnih zna-
čilnosti hipotetične splošne umetne inteligence, kjer se „odnosi 
med stanji izredno plastično postavljajo, ker bo vsak sistem imel 
odličen model lastne strojne in programske opreme ter moč 
za njihovo spreminjanje. Če je ta razmerja mogoče spremeniti, 
lahko katero koli dano stanje obstaja v alternativnih konfigu-
racijah. Ta stanja lahko delujejo kot homonimi znotraj ali med 
jeziki in imajo zelo različen pomen v različnih kontekstih. "

Razlike med alternativnimi konfiguracijami in formalnimi 
stanji imajo lahko zelo različne pomene v različnih okoliščinah 
- nekaj, kar bi dejansko predstavljalo tehnično težavo za instru-
mentalno AI, ne pa za organizem ali umetniško delo. Omohun-
dro skrbi, „kako lahko AI zagotovi, da bodoče samo-spremembe 
dosegle svoje trenutne cilje? Kot prvo, mora te cilje razjasniti 
sam sebi, "kar se zdi ravno nasprotno uspešnosti The Thing. 
"Če so njeni cilji samo implicitni v strukturi zapletenega vezja 
ali programa, jih prihodnje spremembe verjetno ne bodo ohrani-
le," razen če je edini cilj biti sam sebe; ali bolje, če dejanski cilj 
ne bi bil, da bi bila stvar dovolj amorfna, da bi imela zelo raz-
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lične pomene v zelo različnih kontekstih, tako da bi po besedah 
Johannesa Göranssona risal "transgresivno kroženje", ki "nas 
dela negotove, nas odpira čudnosti umetnosti “. To je do skrajne 
umetniške forme, kjer je edino način komunikacije bitja ubiti 
in kopirati sogovornika. Namesto post-semantične singularno-
sti - ki jo je treba pričakovati od dejanj (verjetno kibernetskega) 
proteanskega hiperragenta post-človeka - se moramo soočiti 
z večnim vračanjem predsemantične množice. Vrnitev resnične-
ga, ki ga nikoli ni bilo.

V prologu romana Garyja Shipleyja Warewolff iz leta 
2017! Pripovedovalec navaja, da je začel slišati "glas ene stvari 
in iz tega glasu sam portret", sestavljen iz drugih stvari. Učil 
se je govoriti, tako da je oblikoval zgodbe svojih žrtev. "Kasneje 
pripovedovalec radikalno tujcev opisuje svet, s katerim se sre-
čuje:" Samo stvari, ki jih nisem jaz. In ne počutim se kot stvari. 
Počutim se kot to neskončno brezlično videnje. Sem brezhiben 
sledilni posnetek brez rok in nog. Kot da sem slep ali imam zakle-
njen sindrom, ko tega ne počnem. "David Roden primerja Shi-
pleyjevo delo z anagrammatičnimi lutkami Hansa Bellmerja, ker

oboje nima nobenih aksiomov ali pravil, ki presegajo nevar-
nosti njegovega širjenja. Gre za svoj povsem zavajajoč portret. 
Nima ljudi ali svetov, le ločena klona, okorne trupla in skripte, 
ki smo jih napačno sprejeli kot svoje življenje. Toda kljub tej 
ontološki revščini lahko beremo Warewolffa! Nekaj se zgodi, 
tudi če ne razumemo, kaj. Njegova razpršitev je groza biomor-
fizma: stanje, ki je nekoliko podobno življenju, ki podobno kot 
Shipleyjev tujec "razkrije svoje dogovore" skozi naše jezikovne 
centre. In to je pogoj nevezanosti: nekaj nas govori; prestopimo 
v nekaj, ne da bi zagotovili, da je lakota naša.

Stvar ne prihaja samo iz drugega sveta, ampak iz drugega 
časa: pred-človeški čas, veliko preden je »regresija skupnega 
življenja« postala možnost. Ne govori nam. Ne govori nam. Naša 
lakota je odpuščena. Stvar je mehanizem transdukcije, sistem 
za prevajanje v sebe skozi različne jezikovne oblike, ki ga poganja 
ananthropic in ne nečloveški nagon. Nečloveški ali postčloveški 
so nujno definirani iz človeškega obstoja; so prevodi iz človeškega 
v nekaj drugega. Njihova hiperplastičnost je količinsko povečanje 
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plastične sile. Toda Stvar pravzaprav ne skrbi za človeštvo, tehno-
logijo ali inteligenco. Inteligenca postane popolnoma nepomemb-
na, ko prosto pluje po živih oblikah, pri čemer spoznava kot samo 
še eno užitno formalno lastnost. Čisto imanentizirano "življenje" 
zavrača razmišljanje, ker ima "razmišljanje interese, ki ne sovpa-
dajo z življenjskimi; v resnici so lahko in so proti njim ". To je tis-
to, kar bi Meillassoux opredelil kot "nasprotujočo si entiteto", kar

je vedno - že karkoli ni: /… / uvedba nasprotujoče si entite-
te bi povzročila implozijo same ideje o odločnosti - biti takšen 
in takšen, biti ta, ne pa to. Tak subjekt bi bil enakovreden "črni 
luknji razlik", v katero bi se vsa drugačnost nemudoma po-
goltnila, saj bi bilo bitje, ki je drugo entiteto, preprosto dolžno, 
da ne bi bilo drugega, ne da bi bilo drugo kot to. V skladu s tem 
resničnega protislovja nikakor ne moremo identificirati s tezo 
o univerzalnem postajanju, kajti da bi postali, stvari morajo 
biti to, potem drugače kot to; so, potem pa niso. To ne vključuje 
nobenega protislovja, saj subjekt ni nikoli hkrati to in njego-
vo nasprotje, ne obstaja in ne obstaja. Zares nelogična entiteta 
je sestavljena iz sistematičnega uničevanja minimalnih pogojev, 
da vsi postanejo - zavira razsežnost spremenljivosti, ki je potreb-
na za uvedbo kakršnega koli procesa, in ga likvidira v brezfor-
mno bitje, ki mora biti vedno tisto, kar ni.

 Estetska metaplastičnost je zla estetika: prisvajanje 
kakršne koli prazne antropološke oblike za skrivanje nečloveške 
amorfnosti, preoblikovanje cogita "manj v smislu, kot mislim, 
in več v smislu, da živi". Kot priznava Mark Fisher, "se je zde-
lo, kot da so detertorializirajoči impulzi kapitalizma omejeni 
na financiranje, kulturo pa prepuščajo sile reteritorijalizacije". 
Metaplastična dela, kot so Gary Shipley, Kenji Siratori, Jake 
Reber in Mike Corrao, raziskujejo kulturno deterritorializacijo 
s kontingentno abstrakcijo. Narejene so iz entitet, ki niso samo 
hiperplastične - sposobne so se spremeniti v karkoli že obstoječe-
ga - ampak metaplastične: sposobne spremeniti se v karkoli ne-
obstoječega ali preprečiti kakršno koli obstoječe. Polna so telesa, 
ki namesto da bi predvidevala starost kiborgov, izboljšanih huma-
noidov in inteligentnih strojev, "oznanjajo konec bivanja", polna 
"predmetov, ki označujejo konec pomena", "elementov, ki zavijajo 
vsak od njih deli, ki vsebujejo konec kozmosa ”. V teh umetniških 
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delih najdemo "nekaj podobnega Času, vendar Čas, ki je za fiziko 
nepredstavljiv, saj je sposoben brez razloga in razloga uničiti vsak 
fizični zakon, tako kot je za metafiziko nepredstavljiv, saj lahko 
uniči. vsaka določena entiteta, tudi bog, celo Bog /… / To je čas, 
ki lahko uniči celo sebe, tako da ustvari, morda za vedno, trdnost, 
zastoj in smrt. "

Germán Sierra je pisatelj in nevroznanstvenik, ki živi v Španiji. Napisal 

je šest knjig leposlovja v španščini in eno v angleščini z naslovom Artefakt, 

ki jo je leta 2018 izdala Inside the Castle.
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Prispevki naj bodo napisani 
v slovenščini ali angleščini. 

Dolžina prispevkov naj bo od 20.000 
do cca 40.000 znakov s presledki 
(daljša besedila je mogoče objaviti v 
nadaljevanjih) z razmakom med  
vrsticami 1,5.

Slikovno gradivo naj bo primerno 
podnaslovljeno in poslano v jpg formatu 
skupaj z besedilom. Slikovno gradivo  
bo tiskano črno-belo, po potrebi  
izjemoma barvno.

V kolikor gre za formalno specifično 
oblikovan prispevek, ki zahteva avtorsko 
postavitev, naj avtor besedila uredništvo  
o tem pravočasno obvesti.

Besedilom avtorji priložite še:

• kratek življenjepis  
(max. 500 znakov s presledki);
• podatke za avtorsko pogodbo (ali 
študentsko napotnico).

Citiranje in navajanje virov
Viri citatov naj bodo enotni in navajani 
po spodnjem modelu v opombah na dnu 
posamezne strani.

• Navajanje knjižnih virov:
PRIIMEK, Ime, Naslov knjige, Kraj, leto, 
str. __.

• Navajanje člankov:
PRIIMEK, Ime, „Naslov članka“, v: Naslov 
vira, Kraj, leto, str. __.

• Če je avtor članka različen od avtorja 
vira:
PRIIMEK, Ime, „Naslov članka“, v: PRI-
IMEK, Ime avtorja vira, Naslov vira, Kraj, 
leto, str. __.

• Ponovna navedba knjižnega vira:
ko se ponovi takoj: Ibid., str.__.;
ko se ponovi na nekem drugem mestu: 
PRIIMEK, Ime, Naslov knjige, str. __.

• Ponovna navedba članka, če je avtor 
članka različen od avtorja vira:
ko se ponovi takoj: PRIIMEK, Ime, „Na-
slov članka“, v: Ibid., str. __.;
Ko se ponovi kasneje: PRIIMEK, Ime, 
„Naslov članka“, v: Priimek avtorja knjige, 
nav. delo, str. __.

PODNAPISI SLIKOVNEGA GRADIVA

Če gre za umetniško delo (avtorsko delo):
Ime Priimek, Naslov dela, leto, tehnika, 
dimenzije, vir:_______ .

Kadar gre za opise slikovnega gradiva:
Opis, Ime Priimek, fotografija: Ime in 
Priimek.

 

NAVODILA in 
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
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