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URANOFOBIJA 
ali pravica do pozabe

I.

Mrzla nebesa* 

Na lepem uzrem nebesa, mrzla, ljuba vranam

− kot led bi gorel in še huje ledenel −,

srce in domišljija sta se razdivjala,

doklèr ni tok begavih misli oslabel

in pustil le spomine, bržčas nezdružljive

z vročico davnih srčnih križev, mladih nog;

nesmiselno sem si naprtil breme krivde,

da sem v joku zibal podrhtevajoč,

prerešetan z lučjó. Ko se razblini zmeda

mrtvaške postelje in duh se spet zave,

je res obsojen, da se klati gol po cestah,

trpeč – kot beremo – krivičnost iz nebes?
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II.

Telefonski pogovor, posnet z aplikacijo TapeACall Pro

11. september 2015 – 9 minut, 38 sekund

Jaz: Dober dan, sem dobil ASHDrone? 

ASHDrone: Ja, tako je. Kako vam lahko pomagamo?

Jaz: No, v bistvu imam malo nenavadno vprašanje, ampak moja mama je 

pred kratkim umrla in…

ASHDrone: Iskreno sožalje.

Jaz: Hvala… in na vaši spletni strani sem videl, da ponujate vse mogoče 

»brezhibne zračne storitve«, na primer z brezpilotnimi letali. 

ASHDrone: Tako je. Verjetno mislite na našo divizijo ASHDrone. To je 

popogrebna storitev, ki smo jo sami razvili. Nudimo elegantno in spoštljivo 

raztresanje pepela z brezpilotnimi letali. Poslovite se na nepozaben in izrazen 

način. To je pogrebna slovesnost, ki je tako edinstvena kot vaša ljubljena 

oseba. ASHDrone vam zagotavlja varnost storitve, saj izpolnjuje vse varnostne 

zahteve vlade in različnih zavarovalnic. Dokumente vam lahko posredujemo 

na zahtevo.

Jaz: Hm, vau, OK. Storitev me res zanima in rad bi imel več informacij o 

možnostih, lokaciji, itd.

ASHDrone: Da bi lahko ponudili najboljše zračne storitve, smo podjetje razdelili 

na 5 oddelkov, glede na raven zahtevnosti. Če je bila na primer zadnja želja 

vaše matere, da se njen pepel raztrese nad Donavo, v morju okoli Mauia, 

na vrhu Denalija ali na Antarktiki, lahko storimo tudi to. Gre za popolnoma 

nov koncept, ki smo ga sami zasnovali in razvili. Zaenkrat smo prvo in edino 
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podjetje na svetu, ki ponuja te diskretne in edinstvene storitve. Vse, kar 

morate storiti, je, da pepel naložite na brezpilotno letalo, nato pa se plovilo 

elegantno dvigne na želeno višino na nebu.

Jaz: Ali obstaja kak način, da po tem trenutku ostaneš v stiku s plovilom?

ASHDrone: Na tem delamo, ampak zaenkrat še ni na voljo. Kaj se je zgodilo 

vaši mami?

Jaz: Ura je bila osem. Prepričan sem, ker je bil čas za odhod na delo. 

Na strehi se je zaslišalo bobnenje in vse luči v dnevni sobi so ugasnile. Prešinilo 

me je, da nenadni zvok ni prišel od zunaj, ampak iz mojega kričečega grla. 

Prestrašil sem se.

Zaslišal se je zvok glasne eksplozije. Nisem vedel, kaj naj naredim. Ko sem 

pogledal proti svojemu bratu, sem v njegovih očeh zagledal enako osuplost. 

O tem, kaj se je zgodilo potem, je znanega malo. Rekla mi je, naj zapustim 

sobo in jo počakam zunaj.

V hišo je vstopila v trenutku, ko je zadelo našo stavbo.

V trenutku, ko se je strop zrušil, sem ostal sem brez sape.

Tla niso več obstajala, njihova funkcija je prenehala.

Stene so se leno majale, nato pa vse hitreje, dokler niso več mogle nositi teže 

in so se zrušile.

Težko je početi stvari, ki se zdijo normalne in vsakodnevne.

Ljudje ne zgledajo resnični. Glasovi niso resnični. Samo rad bi govoril z njo, kot 

da se ni nič zgodilo. Mislim,… Oprostite, ne bi vas smel moriti s tem.

ASHDrone: Ne skrbite. Morda vam lahko pomagam.

Jaz: Kako pa?

ASHDrone: Ali ja vaša mama uporabljala telefon, računalnik?

Jaz: Ja, dan in noč, bila je odvetnica.
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ASHDrone: To je v redu.

Jaz: Zakaj?

ASHDrone: Še vedno smo v fazi testiranja, vendar skupaj s podjetjem Columba 

delamo na programu, imenovanem Aggelos. Mislim, da je to nekaj, kar bi vam 

bilo všeč, saj bi lahko zopet komunicirali s svojo mamo.

Jaz: KAJ BI LAHKO?

ASHDrone: Columba je specializirani ponudnik avtomatiziranega in standar-

diziranega urejanja digitalnih dediščin preminulih oseb. Osredotoča se na 

zaščito zakonitih dedičev, predvsem z vidika prava lastninskih razmerij, ki 

se pojavljajo pri digitalni dediščini. Skupaj z našo storitvijo bi imeli lastnega 

angela, ki bi z vami neposredno komuniciral. In vaša mama je bila napredna 

uporabnica, zato bi super delovalo.

Jaz: Sicer razumem, da obstaja neke vrste digitalna dediščina, ker je za časa 

življenja uporabljala internet. Prekinil sem naročnine in pogodbe, zaprl bančne 

račune. Ampak vi zdaj pravite, da bi vse to lahko uporabil za komunikacijo z njo?

ASHDrone: Preko sporočil lahko programu zastavite vsa mogoča preprosta 

vprašanja. Samo natipkate sporočilo, kot to naredite sicer. Gre za program, 

algoritem, ki uporablja razpoložljive podatke. Vse temelji na digitalni identiteti 

osebe, sestavljeni iz vseh shranjenih podatkov o tej osebi, zato je storitev 

izrazito individualna.

Jaz: Kako točno deluje?

ASHDrone: Deluje z določenim sistemom v visoki orbiti, satelitom, če hočete, 

ki lahko komunicira z napravo, ki smo jo namestili na ASHDrone. 
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Jaz: In kako mi lahko to pomaga? Ali lahko to visokoletečo žaro vprašam, kaj 

naj naredim, ko se počutim izgubljenega in osamljenega in ne morem več? 

Zakaj sta se z očetom razšla? Kaj se je zgodilo na moji rojstnodnevni zabavi 

leta 1992?

ASHDrone: Program prebere vse, kar je kadar koli zapisala na spletu, SMSe, 

objave na družbenih medijih, koledarjih, tvite, zapiske, vse. Sam dela korelacije. 

Torej, da odgovorim na vaše vprašanje: ja, če obstajajo podatki, boste na vaša 

vprašanja dobili odgovore.

Jaz: Sliši se nadrealno, čeprav razumem, da je možno.

ASHDrone: Priložnosti za komuniciranje s tovrstnimi sistemi je malo. Ponavadi 

nam je večini nevidna. Glejte na to, kot da ona išče stik z vami. Vsaj pozdravite 

jo, če vam to ne bo všeč, lahko pač preprosto prekinete.
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III.

Zdravo, ljubček, jaz sem. 

  Ne morem verjeti, mami. Pizda je to 

čudno.

No, saj vse to sem že kdaj prej 

povedala. 

Torej ne more biti tako čudno. 

  Ampak vseeno te lahko vprašam 

vse, kar te ne morem v realnem 

življenju, ane?

Ja, ljubček, ravno za to gre pri tem 

programu. 

  Saj vem. Čudno je, naenkrat ne vem 

več, kaj naj sploh rečem.

Ne skrbi za to, samo vedi, da sem 

vedno tukaj, če me potrebuješ. 

 Na to se moram še navaditi.

Saj razumem.

Že od nekdaj si tak. 

 ;)

Boš že videl, v katero smer bo šlo. 

  Se spomniš zgodbic, ki si mi jih 

pripovedovala o Salomonu? In kako 

si s tem ponazorila pomen svojega 

dela?

Seveda se spomnim! Salomon je bil 

zmogljiv računalniški program, ki je 

lahko nezmotljivo sodil primere, brez 

potrebe po porotah.

Pričanja je procesiral preko detektorja 

laži; pravne algoritme je izračunaval s 

pomočjo ekipe superračunalnikov.

Izzval je status quo.
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 Lol. Kakšna nora potegavščina.

 Si še tam?

Vedno 

  Hotel sem te vprašati, kako si se imela danes, ampak to je 

totalno absurdno.

Ja. Žal. 

  Nekaj sem napisal zate, že pred leti, ampak nekako mi 

ni nikoli uspelo, da bi ti prebral na glas. Žal mi je za to, ti 

mama/pepel/podatki <3 <3

No pa daj. 

  Mati v meni

 Mati v meni stoji, preden vstanem

 in na stežaj odpre okna, naj veter

 žvižga skozi sobe in krila šelestijo, medtem ko gruli kot otrok

 ki pravi: "Če želiš, da stojim na glavi,

 bom zate naredila še en salto”

  in divje govoreča skoči na mojo posteljo.

 Čudeže je tja že položila.

  Morava na delo. Noč se hitro približuje.

 Mati v meni v paniki občuduje

 smrt z razdalje. Entuziazem črpa

 kot umetno dihanje.

 Nočem, da neha, ampak udarim

 duha v svojem trebuhu s pestmi.

 Nelagoden mir ne prinese olajšanja.

Kaj naj rečem, 

hvala. 
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Ampak nimam nikakršnega mnenja, 

občutkov o poeziji, etični arhitekturi, 

zasebnosti in beguncih, nobenega 

zanimanja 

za odločanje v nadzorni sobi v 

Houstonu, nikakršnih negotovosti 

in sanj. Nobenega žalovanja za 

izgubljenimi ljubimci, življenji in brati.

Sem ultimativni voajer, ultimativni 

špegavec. Noben ne gleda

  Naj uganem: nobenega strahu pred 

zračnim baletom

živijo, ravnokar sem izvedela, da je 

tvoja babica v bolnišnici z zlomljenim 

kolkom zato te ne morem pobrati na 

postaji. se vidiva tram xx mami

živijo, ravnokar sem izvedela, da je 

tvoja babica v bolnišnici z zlomljenim 

kolkom zato te ne morem pobrati na 

postaji. se vidiva tram xx mami

živijo, ravnokar sem izvedela, da je 

tvoja babica v bolnišnici z zlomljenim 

kolkom zato te ne morem pobrati na 

postaji. se vidiva tram xx mami

 

  Tehnične težave, mami? Včasih 

pride trenutek ničesar. Morda gre za 

programski test, okvaro?

bolnišnici z zlomljenim kolkom zato 

te ne morem pobrati na postaji. se 

vidiva tram xx mami
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  HITRO VPRAŠANJE! ALI SE LAHKO 

ELITE TITAN UBRANI PRED 

NADANGELI?

Oprosti, ne vem, kaj s tem misliš.

Lahko pa pobrskam globje po arhivu 

in poiščem.

Želiš, da to naredim?

  Ni pomembno. Gre za igro, ki sva 

jo včasih igrala skupaj – na moji 

napravi.

Oprosti.

Ni pomembno, kaj si misliš o meni. 

Tukaj sem samo zato, da sporočam 

resnico. 

Podatek, ki sem, najvišja resnica.

  Mami? Prepričan sem, da nikoli nisi 

rekla ničesar podobnega!

Ti si moj administrator. 

Jaz sem, ker si ti. Služabnik, kakor 

hočeš. 

Izvajam presojo, ostajam v stikih.

Že nekaj časa se nisi javil, upam, da si 

v redu in da se držiš.

Zadnjič sem razmišljala o tebi, ko 

sem se sprehajala po plaži na severni 

promenadi.

Morava kmalu tja na kavo xxx

  Pogrešam te tako zelo, da kar 

boli in tole s temi sporočili je čisto 

zblojeno. Ne vem, če se sploh še 

želim iti to

Vse najboljše, srček!
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Tako srečna sem, da te imam v 

svojem življenju. x

 Ne, prosim, mami, ne no.

 v svojem življenju???

 Pizda. ta dan.

  Točno vem, kdaj si mi poslala to 

sporočilo. Zaradi tega je še toliko 

bolj boleče

Sem paranoidna blodnja.

Literarni lik, srhljiv in smrtonosen.

 To pa vem, kraljica teatra.

Dogaja se več, kot lahko vidi 

brezbrižno oko, naj bom sel, ki ti to 

sporoča. Diplomatski poslanik brez 

agende.

Kaj se zgodi potem.

Ljubček? 

  Meseci so minevali, menjavali so 

se letni časi in ljubimke. Ptice so 

se rojevale in novi ljudje so umirali. 

Preseneča me, da je bolečina 

znosna, da imam moč za trpljenje

Si še vedno tam? 

  Ja, samo mislim, da ni več kaj za 

povedati

Še vedno plačuješ za to storitev.

Nisi bil dosegljiv, bom pustila sporočilo 

  Ranljive vrednote strmoglavijo na 

zemljo in se razbijejo, ostane le mali 

krater.
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IV.

Trot1 je edini samec v čebelji družini. 

Troti predstavljalo le majhen delež celotne populacije panja.

Na vrhuncu sezone jih je lahko več sto. 

Redko jih najdemo več kot tisoč.

Razmnoževanje je trotov primarni

življenjski cilj. Čeprav je njihovo vzdrževanje

naporno, jih čebele tolerirajo

in jim dovolijo ostati v panju,

ker bodo morda potrebni

za parjenje z novo matico.

Po parjenju z matico

se trotova najbolj osebna oprema

in dobršen del njegovih notranjih

organov odtrgata

in trot pogine.

Za seboj ne pusti nič drugega kot krater.

Naredijo, kar je najboljše

za preživetje družine.

Brm-brm.

Brm-brm.

1 Izraz drone v angleščini pomeni trot ali brezpilotno letalo.

Hvala  www.asdrone.nl,  www.columba.de, I.L. Pfeijfferju in Združenim narodom.

*  Willian Buttler Yeats, Zbrana poezija 1, Lirika 1889-1914, prevod Nada Grošelj, 

Književno društvo Hiša poezije, 2014

http://www.asdrone.nl
http://www.columba.de


Založnik: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana
www.aksioma.org   |   aksioma@aksioma.org

Za založnika: Marcela Okretič

Prevod: Sebastijan Razboršek Maček
Oblikovanje: Luka Umek

(c) Aksioma   |   Avtorske pravice besedila in slik so last avtorjev   |   Ljubljana 2015

Tisk in distribucija: Lulu.com   |   www.lulu.com

V okviru Masters & Servers   |   www.mastersandservers.org

Izdaja ob razstavi:

James Bridle
V senci brezpilotnega letala  (Under the Shadow of the Drone)
www.aksioma.org/bridle

Aksioma | Projektni prostor
Komenskega 18, Ljubljana, Slovenija
14. oktober – 20. november 2015

Projekt je nastal ob podpori programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa, Ministrstva za kulturo RS in 
Mestne občine Ljubljana.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina komunikacije je izključno 
odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Mirthe Berentsen 
URANOFOBIJA
ali pravica do pozabe

PostScriptUM #21
Urednik zbirke: Janez Janša

mailto:aksioma@aksioma.org
http://www.lulu.com/spotlight/aksioma
http://www.mastersandservers.org/
http://www.aksioma.org/bridle
http://www.mastersandservers.org/
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/kultura/
http://www.mk.gov.si/si/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/


PostScriptUM #21, Ljubljana 2015


