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Ekonomija na poziv in »mala dela« na eni strani, na drugi pa nove poklicne 

elite, ki si lahko kupujejo čas na račun vseh drugih: pogled na parasuženjstvo 

digitalnega dela na črno. 

Osredotočil se bom na idejo, ki sem jo le na kratko skiciral v svoji knjigi 

Entreprecariat1 in jo vključil v poglavje o Fiverr.com, največjem spletnem trgu, 

namenjenem svobodnjaškemu delu. Ob tej priložnosti sem orisal podobo 

družbe razdeljevanja nalog:

»Ko imaš možnost svoje naloge določiti drugim, stori to,« o Fiverrju piše Adam 

Dachis na LifeHackerju. Razdeljujte naloge, kolikor je to možno ali kadar je 

primerno zapraviti manjšo količino denarja namesto svojega dragocenega 

časa. Dolgočasne, stresne ali nehvaležne naloge raje dodelite drugim. Toda 

– če je tako enostavno, do katere točke to lahko počnemo? […] 

Če na grobo povzamemo učinke popularizacije digitalne tehnologije, 

lahko prepoznamo tri tipe »revolucije«. Prva, ki zadeva pojav osebnih 

računalnikov, je omogočila dostop do orodij. Druga, spletna, je zagotovila 

dostop do distribucijskih kanalov. Zadnja, tretja (ki še poteka), je povezana 

z »ekonomijo na poziv« in zagotavlja dostop do delovne sile. Fiverr, podobno 

kot številni drugi posredniki spletnih storitev, vse tri revolucije združuje v 

nekaj, kar bi lahko poimenovali demokratizacija delegiranja. Ta platforma se 

je sama pošalila na ta račun, ko je na Instagramu objavila mem, ki prikazuje 

mladeniča v pižami, ki je vse svoje zaposlitve prisiljen »outsoursati« oziroma 

oddati zunanjim izvajalcem, saj še vedno živi v hiši svojih staršev. […] Če vsi 

1  Lorusso, S, 2019, Entreprecariat: Everyone Is an Entrepreneur. Nobody Is Safe, 
Onomatopee, Eindhoven.
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razdeljujejo naloge, kdo torej dela? V epizodi serije Silicijeva dolina (Silicon 

Valley) nekaj likov obišče supermarket, kjer ni več nikogar, ki bi nakupoval 

zase, temveč najdemo tam le še zaposlene v različnih startup podjetjih, ki 

nakupujejo za druge in nakupljeno robo nato dostavijo na dom. Gre za komično 

podobo, ki nas kislo nasmeje. Razlog, da ljudje v družbi delegiranja svoja 

bremena prelagajo na druge, ni lenoba, temveč dejstvo, da so prezaposleni. 

Zdi se, da nova Amazonova storitev to le potrjuje. Amazon Key omogoča 

elektronski nadzor domače hišne ključavnice in tako različnim tipom delovne 

sile zagotavlja dostop v domovanje, ko je lastnik odsoten. Protagonistka 

uvodnega oglasnega spota si v pričakovanju obiska staršev na dom naroči 

dostavo paketa in čiščenje stanovanja, medtem ko je zadržana v službi. Od 

tam lahko prek videokamere kontrolira – ali bolje, mikronadzoruje – svoje 

uslužbence in se prepriča, da delajo dobro.

Francosko-avstrijski filozof André Gorz, Sartrov in Illichev kolega, pa tudi 

privrženec eksistencializma marksističnega kova, v svoji knjigi Métamorphoses 

Amazon Key
Posnetek zaslona
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du travail, Critique de la raison économique2 [slov. Metamorfoza dela, kritika 

ekonomskega razuma], ki je prvič izšla leta 1988, tak razvoj ne le napove, 

temveč tudi pojasni njegovo dinamiko. Zato bi rad komentiral razsvetljujoč 

pasos iz uvoda h knjigi, ki se osredotoča na prosti čas, ki ga je proizvedel razvoj 

na področju avtomatizacije. Menim, da so vzporednice z aktualno situacijo, 

še posebej s pojavom ekonomije na poziv, očitne. Besedilo v ležečem tisku 

je avtorjevo, odebeljeno pa moje.

»Po mnenju [večine avtorjev] se bo družba neizogibno še naprej delila. Vzrok 

tega razkola bo (in je že) zelo neenakomerna porazdelitev ekonomij delovnega 

časa: tisti vedno številnejši bodo še naprej izrinjeni s področja gospodarskih 

dejavnosti ali bodo porinjeni na obrobje, drugi pa bodo, nasprotno, delali 

toliko, ali celo več, kot danes in bodo zaradi svoje učinkovitosti ali sposobnosti 

razpolagali z vse večjimi prihodki in ekonomsko močjo. Ta poklicna elita, ki se 

nikakor ne bo pripravljena odpovedati nobenemu delu svojega dela in pravic ter 

moči, povezani z zaposlitvijo, lahko svoj prosti čas poveča le z uporabo tretjih 

oseb. Od zadnjih se bo zahtevalo, da v njihovem imenu počnejo vse tisto, kar 

lahko opravi kdor koli, zlasti vse t. i. reprodukcijsko delo. Ta elita bo kupovala 

storitve in opremo, ki bodo omogočale prihranek časa, četudi bo za izdelavo 

tovrstnih storitev in opreme potrošeno več časa, kot ga bo ta povprečnemu 

porabniku prihranila. Razvijala bo torej aktivnosti, ki bodo na družbenem nivoju 

ekonomsko neracionalne – saj bodo od tistih, ki jih opravljajo, zahtevale več 

delovnega časa, kot ga bodo prihranile tistim, ki bodo imeli od njih koristi – 

in bodo ustrezale le posebnim interesom elite, ki bo lahko svoj čas kupila po 

veliko nižji ceni od tiste, po kateri ga bo prodajala. To pa so dejavnosti služenja, 

neodvisno od pravic in načina plačila tistim, ki jih opravljajo.«

Gorz opisuje družbo rastoče polarizacije, družbo dvojnosti: na eni strani ozko 

poklicno elito, na drugi pa množico uslužbencev. Kako deluje prva? Če za 

trenutek zanemarimo avtorjevo ugotovitev, nas lahko preseneti dejstvo, 

da ta poklicna elita ne želi skrajšati svojega delovnega časa, temveč ga želi 

podaljšati; četudi bi si lahko dovolila delati manj, se elita odloči, da bo delala 

2  Gorz, A, 2010, Critique of Economic Reason, Verso.
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več. Dandanes je to podaljševanje delovnega časa na očeh vseh, tako kot 

njegovi učinki: izgorevanje, deloholizem, izčrpanost, prezentizem itd. Zakaj 

torej poklicni strokovnjaki sami sebi nalagajo to nadlogo?

Prvič, ker so motivirani z notranjo tekmovalnostjo: da bi ostal del elite, se mora 

poklicni strokovnjak izkazati za boljšega od drugih, s čimer dviguje lestvico 

uspešnosti in časa, ki je za to potreben. Drugič, elita se mora soočiti tudi 

z zunanjo konkurenco rezervne vojske, ki jo sestavlja izobražena množica 

prekarcev. Priče smo torej procesu utrjevanja: da bi ohranila svojo moč, ki je 

zaradi internih bojev prav tako negotova, je poklicna elita prisiljena to moč 

razširiti tako, da kolonizira vse večje število zaposlitvenih možnosti.

Lahko bi rekli, da se poklicnim strokovnjakom v delovni čas prikrade še ena 

časovna kategorija, in sicer čas poklicne reprodukcije oz. čas, ki ga morajo 

vložiti v to, da ohranijo svojo vlogo v širši organizaciji. 

Kot konkreten primer lahko navedem osebno izkušnjo s področja poučevanja. 

Tako jaz kot moji kolegi smo zaposleni le za določen čas, in ker se bojimo za 

svoje službe, si prizadevamo za čim več »malih del«, kar učinkovito preprečuje 

dostop tistim, ki v sistem še niso vstopili. V tej dinamiki, ki je konfigurirana 

kot zmagovalec pobere vse, ni dvoma, da so poraženci poraženi, vendar tudi 

zmagovalci zmagujejo le obrobno, saj morajo biti v nenehni pripravljenosti 

in trpijo za FOMO (Fear of missing out) oziroma strahom, da bodo zamudili 

priložnost.

Za tiste, ki niso del elite, so rezervirane dejavnosti, ki jih ta želi oddati zunanjim 

izvajalcem, torej reprodukcijsko delo, ki »ga lahko opravi vsak«: pomivanje 

posode, nakupovanje, čiščenje ipd. Toda, ali smo prepričani, da je delo, ki ga 

lahko opravi vsakdo – in ki so ga tradicionalno opravljale ženske – danes zgolj 

reprodukcijsko?

Aktualna realnost ekonomije na poziv izraža bistveno širšo in bolj raznoliko 

strukturo outsourcinga: tudi ročno prepisovanje s papirnatega v digitalen 

zapis lahko opravi bolj ali manj kdorkoli, kot npr. vnašanje podatkov v Excelovo 
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datoteko. Gorz sam govori o »banalizaciji kompetenc«. Tako kot reprodukcijsko 

delo so tudi ta opravila delegirana z namenom izogibanja njihovi dolgočasnosti 

ali da bi pridobili čas, saj prostega časa ni več dovolj in si je treba prizadevati, da 

ga spet »osvobodimo«. Lahko bi rekli, da se za poklicne strokovnjake v delovni 

čas prikrade še ena časovna kategorija, in sicer čas poklicne reprodukcije, to 

je čas, vložen v ohranjanje njihove vloge v širši organizaciji.

»Neenakomerna porazdelitev dela na gospodarskem področju in neenakomerna 

razporeditev časa, ki so ga sprostile tehnične inovacije, omogočajo, da si 

[privilegirani družbeni sloji] lahko kupujejo dodaten prosti čas od drugih, ki so 

prisiljeni biti na uslugo prvim. Tako razslojevanje je drugačno od razrednega. V 

nasprotju z zadnjim ne odraža zakonov, ki so neločljivo povezani z delovanjem 

gospodarskega sistema, katerega neosebne zahteve so naložene tako 

upravljavcem kapitala, skrbnikom podjetij kot tudi zaposlenim; za vsaj del 

ponudnikov osebnih storitev gre zdaj za osebno podrejenost in odvisnost 

od tistih, ki jim strežejo. Gre za preporod hlapčevskega razreda, ki ga je 

industrializacija po drugi svetovni vojni odpravila.«

Tako smo prišli do ključne točke. Gorz nam pravi, da naročiti dostavo pice prek 

Deliverooja ali najeti čistilca prek Helplinga ne pomeni nakupa storitve, temveč 

nakup – večinoma poceni – časa drugega posameznika, da bi sprostili svojega. 

Dejstvo, da je delo, ki ga posredujejo platforme, strukturirano (čeprav kljub 

temu negotovo in »na zahtevo«), ne spremeni njegove narave. Po Gorzovem 

mnenju gre za hlapčevsko delo. Z izrazom, ki ga uporabi filozof, tvegamo, 

da bomo užalili tiste, ki to delo opravljajo, toda kot bomo videli kasneje, je 

prikrivanje servilne značilnosti dela del ideologije pravega centra moči, tiste 

tehnične mikroelite, ki drži v rokah vajeti platform. Franco »Bifo« Berardi jih 

imenuje ustvarjalci abstrakcij.3

Hlapčevsko delo, ki ga posredujejo platforme, je na ravni posameznika (zlasti 

kupca) ekonomsko racionalno, na družbeni pa ne. Z družbenega vidika bi stalo 

manj, če bi se sprehodili do najbližje picerije ali si stanovanje očistili sami. 

3  Berardi, F, 2019, La convulsione, Not, https://not.neroeditions.com/la-convulsione/ 
[zadnji dostop 22. decembra 2020].

https://not.neroeditions.com/la-convulsione/
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Infrastruktura, ki jo vzpostavljajo platforme, je z različnih vidikov potratna. 

Še posebej s časovnega vidika, poudarja Gorz: hlapčevsko delo od tistih, ki ga 

opravljajo, zahteva večji vložek časa kot od tistih, ki ga naročajo. Za primer 

vzemimo čistilca, ki poleg dejanskega delovnega časa v delo vloži tudi čas 

za prihod in odhod z dela, dodaten čas torej, ki ga naročniku ne bi bilo treba 

porabiti. Poleg tega je treba upoštevati tudi stroške prevoza in upravljanja 

digitalnih naprav.

Hlapčevski razred, opominja Gorz, ni pravi razred, saj ga ne proizvajajo 

neosebne dinamike gospodarskega sistema. Kaj torej je? Da bi ga natančneje 

opredelili, za referenco vzemimo ekonomijo na poziv. Sindikat Networkers 

poroča,4 da so nekdanji poklici delavcev na poziv med najbolj raznolikimi: 

»od zidarjev do svetovalcev podjetjem na daljavo, od picopekov do v tujini 

živečih nekdanjih uslužbencev multinacionalk, od slaščičarjev do grafičnih 

oblikovalcev«. Leta 2019 so bili dodani še: sociolog, delavec v klicnem centru, 

oglaševalec, varuška, borzni trgovec, skladiščnik, natakar, pomožno osebje, 

vodja trženja in tekstopisec (copywriter)«. Ni si težko predstavljati, da je bil 

določen delež delavcev na poziv že del elite poklicnih strokovnjakov ali ima 

ambicijo to postati. Oba družbena pola sta prepustna. Pred časom je časopis La 

Repubblica objavil intervju5 z diplomantko arhitekture, ki se je zaradi izostanka 

plačila za svoje delo v arhitekturnem studiu zaposlila v dostavnem podjetju 

Foodora, ki so ga pozneje prodali podjetju Glovo.

Vendar ne smemo pozabiti, da del vojske dostavljavcev na kolesih 

sestavljajo priseljenci, ki se s platformo ne povezujejo neposredno, temveč 

prek posrednikov, ki imajo v zakupu račune pri različnih platformah, npr. 

Deliveroo, Uber Eats, Glovo, Just Eat. Ta delovna sila včasih prejme6 le polovico 

4  Sindacato Networkers, 2019, Osservatorio sulla gig economy in Italia: i risultati del 
2019, Sindacato-Networkers.it, https://sindacato-networkers.it/2019/09/osservatorio-
sulla-gig-economy-in-italia-i-risultati-del-2019/ [zadnji dostop 22. decembra 2020].
5  Butera, F, 2018, Un mese da ciclofattorino nell'economia digitale per 5 euro lordi a 
consegna, La Repubblica, https://video.repubblica.it/cronaca/un-mese-da-ciclofattorino-
nell-economia-digitale-per-5-euro-lordi-a-consegna/303565/304198, (zadnji dostop 22. 
decembra 2020).
6  Pirovano, L, 2019, Sfruttamento e caporalato tra i migranti della gig economy, Open 
Migration, https://openmigration.org/analisi/sfruttamento-e-caporalato-tra-i-migranti-
della-gig-economy/ [zadnji dostop 22. decembra 2020].

https://sindacato-networkers.it/2019/09/osservatorio-sulla-gig-economy-in-italia-i-risultati-del-2019/
https://sindacato-networkers.it/2019/09/osservatorio-sulla-gig-economy-in-italia-i-risultati-del-2019/
https://video.repubblica.it/cronaca/un-mese-da-ciclofattorino-nell-economia-digitale-per-5-euro-lordi-a-consegna/303565/304198
https://video.repubblica.it/cronaca/un-mese-da-ciclofattorino-nell-economia-digitale-per-5-euro-lordi-a-consegna/303565/304198
https://openmigration.org/analisi/sfruttamento-e-caporalato-tra-i-migranti-della-gig-economy/
https://openmigration.org/analisi/sfruttamento-e-caporalato-tra-i-migranti-della-gig-economy/
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zneska, ki ga prikaže aplikacija. V tem smislu se hlapčevski razred sooča s 

parasuženjstvom digitalnega črnega trga. 

Na tej točki lahko preoblikujemo Gorzove kategorije: zgoraj je mikroelita 

tehnoabstrakcije, spodaj pa nestabilen krog poklicnih strokovnjakov in močno 

fragmentiran hlapčevski razred, ki sta med seboj v boju med pridušenimi 

težnjami po uspehu in sivino parasuženjstva. Dejansko sam Gorz navaja 

nestabilnost kroga poklicnih strokovnjakov, saj meni, da so njegovi člani 

»neomejeno zamenljivi delavci«.

»Konservativne vlade in celo sindikati to strašno družbeno regresijo 

opravičujejo in so ji naklonjeni – pod pretvezo, da omogoča ‘ustvarjanje 

delovnih mest’, ali celo s tem, da uslužbenci povečujejo čas, ki ga lahko 
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njihovi naročniki namenijo z gospodarskega vidika visoko produktivnim 

dejavnostim. Kot da ti, ki opravljajo ‘opravke’, ne bi bili sposobni izvajati 

visoko produktivnih ali kreativnih dejavnosti; kot da bi bili tisti, ki si pustijo 

streči, skozi ves dan nenadomestljivi strokovnjaki in ustvarjalci; kot da ne bi 

že sama ideja, ki jo imajo o svoji funkciji in svojih pravicah, mladim, ki jim 

nosijo tople rogljičke, časopise in pico, odtegovala možnost ekonomskega 

vključevanja in družbene integracije; kot da bi, naposled, diferenciacija 

ekonomskih opravil zahtevala tako stopnjo specializacije, da bi se družba 

nujno morala razslojiti v množico izvrševalcev na eni strani in razred tehnikov, 

ki so poklicani k sprejemanju odločitev, nenadomestljivih, preobremenjenih 

z delom, in ki za izpolnitev svojih nalog potrebujejo cel roj pomočnikov v 

službi svoje osebe.«

Gorz se zažene proti ideji, da je tisto, kar on že imenuje mala dela, družbeno 

koristna stvar. Po njegovem mnenju to ni res, tako kot tudi ni resnična retorika 

o ustvarjanju delovnih mest. Filozofovo sklicevanje na mlade nas opominja 

na propagandistično orodje ekonomije na poziv: pravijo, da so ta mala dela 

dinamična, zabavna, na neki način primerna za mlado delovno silo, toda vemo, 

da v resnici to ne drži. Po podatkih sindikata Networkers so italijanski delavci 

na poziv večinoma moški (73,6 odstotka) in pretežno mladi (18–34 let, 53 

odstotkov), toda število tistih nad 50 let (16 odstotkov) v primerjavi z letom 

2017 vztrajno raste. Raste, četudi počasneje, tudi število tistih v starostni 

skupini od 35 do 50 let; zadnji zajemajo 31 odstotkov vseh. Gorz nadalje 

pojasnjuje, da si poklicna elita močno prizadeva proizvesti in promovirati 

lastno nujnost in nenadomestljivost, da bi upravičila svoj obstoj. Skratka, 

ustvarja tisto, za kar si prizadeva vsaka skupina na oblasti: hegemonijo.

Če se vrnemo k naši tristranski kategorizaciji, lahko rečemo, da mikroelita 

tehnoabstrakcije ustvarja pripoved, prek katere se samolegitimira (digitalnost, 

ki »dela svet boljši«), in pripoved, kot jo predstavljajo platforme ekonomije na 

poziv, ki ne počnejo drugega, kot da stapljajo dve izvirni Gorzovi kategoriji in s 

tem hlapčevski razred preoblečejo v profesionalizem. Te platforme iz delavca 

na poziv naredijo podjetnika: avtonomnega, gospodarja svojega časa (le na 

videz) in telesa, obremenjenega s fizičnim podjetniškim tveganjem, ki se ne 
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meri toliko v izgubi kapitala kot v nesrečah pri delu in fizičnih in psihičnih 

boleznih. Tako prikrivanje presega retoriko. Kot pojasnjuje Lorenzo De Lellis 

v Jacobinu7 »so delavci, ki delajo v okviru teh platform, vedno navedeni kot 

neodvisni sodelavci, saj je tako mogoče odpraviti pogodbena in socialna 

bremena, ki jih sicer nosijo podjetja«. Ne le to, kot je razvidno iz spletnih 

trgov za samostojne podjetnike, kot je Fiverr,8 so tudi tisti, ki delo kupujejo, 

ta posebna vrsta začasnih mikromenedžerjev, prikazani kot samostojni, 

prezaposleni podjetniki, povsem osredotočeni na svoje poslanstvo.

Melissa Gregg v svoji knjigi Counterproductive (2019)9 [slov. Kontraproduktivno] 

opisuje travmo, ki izhaja iz »smrti tajnice« oz. iz na pol izumrlega legendarnega 

filmskega tropa o menedžerju, ki ga zasleduje množica asistentk z beležnico v 

roki, ki poskrbi za vse, kar se njemu zdi drugotnega pomena, za vse tisto, kar 

lahko opravi kdorkoli, ki ni on. Fiverr nas opominja, da tako razumljeno tajniško 

delo ni izginilo, temveč se je demokratiziralo, fragmentiralo in specializiralo, 

ob tem pa je njegova cena drastično padla.

Med tem nestabilni krog poklicnih strokovnjakov počne vse, kar je v njegovi 

moči, da ostane, kjer je, da torej poskuša prepričati sebe in druge, da je 

majava pozicija, ki jo zaseda, legitimna. V nasprotju z mikroelito, ki se o 

svojem samoizpolnjujočem preroštvu izreka s hegemonističnega položaja, 

krog poklicnih strokovnjakov to počne z roba brezna. Prvi so konservativni, 

drugi reakcionarni. 

Vrste podrejenega razreda polnijo ustvarjalci s skrajšanim delovnim časom: 

novinarji, ki ob koncu tedna delajo kot natakarji, študentje, ki se preživljajo s 

prevajanjem prek spleta, umetniki, ki delajo kot varuške.

7  De Lellis, L, 2019, Online outsourcing: la nuova forma di precariato digitale, Jacobin 
Italia, https://jacobinitalia.it/online-outsourcing-la-nuova-forma-di-precariato-digitale/ 
[zadnji dostop 22. decembra 2020].
8  Lorusso, S, 2019, Cosa sei disposto a fare per cinque dollari? La prototipazione rapida 
delle carriere su Fiverr, cheFare, https://www.che-fare.com/fiverr-prototipazione-carriere-
entreprecariat/ [zadnji dostop 22. decembra 2020].
9  Gregg, M, 2018, Counterproductive: Time Management in the Knowledge Economy, Duke 
University Press.

https://jacobinitalia.it/online-outsourcing-la-nuova-forma-di-precariato-digitale/
https://www.che-fare.com/fiverr-prototipazione-carriere-entreprecariat/
https://www.che-fare.com/fiverr-prototipazione-carriere-entreprecariat/
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Gorz ostro kritizira delitev na kasto nenadomestljivih ustvarjalcev in množico 

večnih hlapcev. Če pogledamo obubožani srednji stan, ugotovimo, da to ni 

povsem res: ustvarjalci s skrajšanim delovnim časom se v vrstah podrejenega 

razreda izmenjujejo v različnih fazah: novinarji, ki ob koncu tedna delajo kot 

natakarji, študentje, ki se preživljajo s spletnimi prevodi, umetniki, ki delajo kot 

varuške itd. Poleg tega tudi oni, takoj ko to lahko, uporabijo osebne storitve 

(na primer dostave večerje na dom), da bi privarčevali več časa za poklicno delo.

Rekli smo, da družbeni čas, vložen v osebne storitve, družbe ne bogati: 

kaj lahko torej rečemo o delu ustvarjalcev s krajšim delovnim časom? V 

izognitev ponovnemu odpiranju starodavnega vprašanja o produktivnem in 

neproduktivnem delu, se bom tu omejil na citat Raffaeleja Alberta Venture, 

ki v recenziji knjige La societa signorile di massa10 [slov. Družba množičnega 

gospostva] Luce Ricolfija opiše tragično razsežnost teh gospodov ustvarjalcev: 

»Naš srednji razred je neproduktiven tudi, ko dela«.

»Seveda je danes obstoj hlapčevskega razreda manj očiten kot v obdobjih, ko 

so bogati sloji stalno vzdrževali veliko število služabnikov: to je v britanskih 

popisih (pod nazivom hišni pomočniki in osebne sluge) med letoma 1851 in 

1911 obsegalo 14 odstotkov aktivnega prebivalstva. Danes so osebne storitve 

večinoma podružbljene ali industrializirane: večina uslužbencev je zaposlenih 

v storitvenih podjetjih, ki za zasebnike najemajo delovno silo, ki jo izkoriščajo 

(delovno silo v negotovem položaju, zaposleno za skrajšani delovni čas in 

plačano po učinku). A to ne zmanjšuje dejstva, da gre za služabniško delo, torej 

delo, ki ga tisti, ki dobro zaslužijo, v lastno korist in brez koristi za družbeno 

produktivnost prenašajo na tiste, za katere dela v gospodarstvu ni.«

Podjetja, o katerih govori Gorz, so delno nadomestile platforme, ki so 

atomiziranega delavca naredile za samostojno podjetje in ki dajejo prednost 

hitremu kariernemu preoblikovanju in ločevanju odnosov med strankami prek 

vmesnika. Nestabilen poklicni krog se je združil s hlapčevskim razredom, ki 

se poskuša profesionalizirati z notranjo eksternalizacijo dela tega, kar mu je 

bilo dodeljeno. Oba »dobro zaslužita« le redko. Kakšno obliko ima ta proces? 

10  Ricolfi, L, 2019, La società signorile di massa, La nave di Teseo.
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Piramidna konfiguracija, ki jo predlaga Gorz, je še preveč pomirjujoča. Navpične, 

vodoravne in diagonalne poti zunanjega izvajanja dela ad personam razpršujejo 

družbeni čas in nosijo nerazložljiv pečat podložnosti.
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