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Kus me näost näkku kohtume
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õõnestamine, sabotaaž, vandalism, iroonia, sarkasm, pühaduseteotus ... 

ning, jah, ka füüsilised relvad, seal kus need sobivaks osutuvad – vältides 

hoolikalt igasugust spetsialiseerumist. Igaüks kasutaks relvi, mida ta 

leiab oma olukorra ja eripära seisukohalt kõige sobivamad olevat, kuid 

pole mingit kasu sellest, kui arvustada neid, kes valivad relvad, mida 

meie ei vali. Ma tean, et niisugune üleskutse hirmutab enamikku 

anarhiste. See nõuab, et nad tuleksid välja sellest väikesest maailmast, 

mille moodustab nende subkultuur, nende mikroühiskond, koos selle enda 

võõrandumist põhjustavate rollide ja struktuuridega, mis on paralleelsed 

suurema ühiskonna omadega. See nõuab, et nad tuleksid reaalse riski 

sfääri, kus on vaja kasutada kujutlusvõimet, et luua vastuhaku projekte, 

mis põhinevad tegelikul kiindumusel üksikute indiviidide vahel. Kõiki neid 

mudeleid ja struktuure, kus me oleme endale pelgupaiga leidnud, tuleb 

karmikäeliselt uurida ja kriitiliselt lahata ning me peame õppima toetuma 

üksteisele. Kui me ei soovi end avastada maailmas, kus keegi ei ela 

tõeliselt, kus keegi ei tea tõeliselt kedagi teist, kus igaühest on saanud 

pelgalt hammasratta hambake masinas, kus ta haardub küll teiste 

hambakestega, kuid jääb tegelikult täiesti üksi, siis peab meil olema 

jõudu rünnata võõrandumist igal viisil nagu me suudame. Vastasel juhul 

võime me lihtsalt avastada, et pole jäänud ühtegi kohta, kus me 

saaksime näost näkku kohtuda.

 

***



    Võõrandumine ei ole mitte psühholoogiline häire, teatud inimeste 

suutmatus kohaneda üldjoontes terve ühiskonnaga. Võõrandumine on 

praeguse ühiskondliku korra loomupärane osa, objektiivselt tõestatav. 

Praegune ühiskondlik reaalsus tugineb võimuhierarhiale, mis nõuab 

esindamise süsteemi, mille kaudu saab ühiskond ennast reprodutseerida. 

Selle ühiskondliku süsteemi üleval hoidmiseks on hädavajalik, et inimeste 

elud oleksid nende jaoks võõraks tehtud, et need oleksid mitte ise-

loodud, vaid määratletud rollidega ja protokollireeglitega, mis tagavad 

õiged suhted nende rollide vahel. Selles ühiskonnas on kõige tervemad 

inimesed just need, kes tunnevad kõige sügavamalt oma võõrandumisest 

tulenevat ängistust, kes teavad, et see ei ole tõeline elu ning keelduvad 

seetõttu alistumast.

    Võõrandumine on niisama vana kui tsivilisatsioon ise, kuna koos 

tsivilisatsiooni koidikuga tekkisid ka esimesed institusionaliseeritud võimu 

struktuurid. Aga vastupanu võõrandumisele on just niisama vana. Iga 

struktuur, mis loodi võimul olijate poolt eesmärgiga kontrollida inimeste 

suhtlust, on kohanud vastupanu nende poolt, kes ei taha olla 

kontrollitavad. Ometi, kuna see vastupanu on jäänud, suuremalt osalt, 

teadvustamatuks, mitte-ettekavatsetuks ja seega seosetuks, on 

ühiskondlik kontroll edenenud praeguseks sinnamaani, kus sageli paistab, 

et pole jäänud enam mingit kohta, kus inimesed saaksid tõeliselt näost 

näkku kohtuda.

    Linna tänavate ja kõnniteede peamiseks eesmärgiks on kaubanduslik 

liiklus – liigutada müügiks olevaid kaupu ning neid ostvaid ja müüvaid 

inimesi sinna, kuhu vaja. Tänavad ja kõnniteed on kavandatud nõnda, et 

luua teatav konkreetne sotsiaalse läbikäimise vorm, selline, mis 

keskendub turumajanduse ümber. Kuid tänavad ja kõnniteed koos linna 

parkidega saavad kogunemiskohtadeks neile, kes tahavd lihtsalt rääkida 

ja mängida ja ennast nautida. Need nõndanimetatud tegevusetud vaesed 

avastavad, et niisugused kohad on kasutatavad selleks, et luua suhtlusi ja 

naudinguid, millest moodustuvad nende elud – sageli kaubanduse ja 

võimustruktuuride vajaduste kahjuks. Viimastel aastatel on tänavaid ja 

parke järjest rohkem politseistatud ning nende kasutamist on piiratud 

situatsiooni Hyde Park’is, kus vaba mäng oli olulise tähtsusega element. 

Nendes situatsioonides võis näha potentsiaali vastuhakuks. Kirjeldatud 

juhtumitest viimane leidis aset 1994. aastal ning seda nägid pealt ka 

need, kes brošüüri koostasid. Oma püüdluses anda kõikehõlmav 

ajalooline ülevaade on artikli autorid, kirjeldades seda demonstratsiooni, 

mis pööras pidustused tänavarahutusteks, kahjuks täielikult ignoreerinud 

isiklike suhtluste küsimust ja kiindumuse rolli selles situatsioonis. Need 

elemendid on antud sündmuse mõistmiseks kindlasti olulise tähtsusega. 

Kui neid küsimusi ignoreeritakse, siis jäävad sündmused, nagu näiteks 

need, mis leidsid aset 9. oktoobril 1994. aastal Londonis, meie jaoks 

sündmusteks, mis on lahutatud elust, sündmusteks, mis leiavad aset 

puhtjuhuslikult, millel ei ole mingit suhet meie projektuaalsusega vastu 

hakkavate indiviididena, kuna me (ja isegi veel enam kui need, kes 

osalesid) pole olnud suutelised kujundama arusaamist, kuidas niisugused 

sündmused seostuvad meie eludega ja kiindumustega, mida me välja 

arendame. Analüüs neid liine pidi võib olla olulise tähtsusega, et 

sedalaadi sündmused ei kanduks edasi mööda minu poolt kirjeldatud 

võõrandumise trajektoori, mis muudaks niisugused tänavarahutused 

sedalaadi sündmusteks nagu tornaadod, maavärinad ja lumetuisud – 

millekski, mis juhtuvad inimestele, ja mitte millekski niisuguseks, mida 

nad ise loovad.

    Nii kaua, kui eksiteerib praegune ühiskondlik kontekst, laieneb 

võõrandumine jätkuvalt, muutes meie elud meist veelgi kaugemateks ja 

meie suhtlused veelgi enam kontrollituks kaubastumise ja 

võimuinstitutsioonide protokolli poolt. Niisiis on olulise tähtsusega see 

ühiskond hävitada, see maatasa teha. Kuid mida võiks niisugune visioon 

tähendada praktilisel tasandil just praegu? On olulise tähtsusega 

võõrandumisprotsessile kogu oma jõuga vastu seista, luua enda jaoks 

projekte, mis edendavad tõelisi suhtlusi väljaspool neid rolle ja suhteid, 

mida selle ühiskonna reprodutseerimine nõuab. See vastupanu peab 

olema ettekavatsetud ja teadvuslik keeldumine võõrandunud ja 

vaesestatud suhtlustest, mida inimestele peale sunnitakse. See 

vastupanu peab minema kaugemale pelgalt kaitsest ning muutuma 

pealetungirünnakuks võõrandumise institutsioonidele ja struktuuridele. 

See rünnak nõuab, et võetaks kasutusele kõik kättesaadavad relvad: 

kapitalistliku süsteemi ilmingute pööramine kapitalismi enda vastu, 



seadustega, mis on suunatud logelemise, ringihulkumise, rühmadesse 

kogunemise ja väljas magamise vastu. Lisaks sellele on linnaarhitektuur 

ja -planeerimine, mis on alati peegeldanud valitseva klassi huvisid, 

muutunud järjest steriilsemaks ja rõhuvamaks, luues õhkkonna, kus 

lõbusus ja pidutsemine alla surutakse. Kõige uuemate linnaplaneerimise 

näidete puhul lihtsalt ei olegi enam mingit keskust. See muutub järjest 

ilmsemaks: viidatakse alati millelegi, mis on kusagil mujal. Need on 

labürindid, kus sul on lubatud ainult iseennast ära kaotada. Ei mingeid 

mänge. Ei mingeid kokkusaamisi. Ei mingit elamist. Peegliklaasist 

kõnnumaa. Teede võrgustik. Kõrghoonete korrused. Rõhumine ei ole 

enam tsentraliseeritud, sest rõhumine on kõikjal.

    Samal ajal, kui võõrandumine on suurenenud ja omandanud järjest 

kõikehõlmavamaid vorme, on pidustused ja pühad, nagu näiteks Karneval 

ja Halloween, toiminud vahenditena ehtsa elu, selle kirgede ja ihade 

väljendamiseks. Just sellepärast, et need sündmused on lahus 

igapäevasest eksistentsist, mille kõige põhiolemuslikum kvaliteet on 

inimese elu eraldatus temast endast, on need võimaldanud inimestel oma 

elud ja kired ajutiselt uuesti endale tagasi võtta – sageli maski poolt 

pakutava anonüümsuse, rahvamassi või üldise purjusoleku kattevarjus. 

Aga ka neid pidustusi on hakatud järjest enam piirama ja korraldama, 

juhul kui neid pole veel täielikult ära lõpetatud. Muresid avaliku 

turvalisuse pärast (mis aga mugavalt ära unustatakse, kui küsimus on 

reaalsetes ohtudes, nagu autoliiklus, tööstuslik saastamine või tööga 

seotud õnnetused) kasutatakse vabandusena, miks selliseid pidustusi 

tuleb järjest enam politseistada ning miks neid tuleb piirata, suruda 

järjest väiksematele, sageli eraldatud aladele ja muuta rangelt 

orkestreeritud sündmusteks. See aga on asjakohatu, kuivõrd need 

väidetavad mured avaliku turvalisuse pärast tuginevad enamasti 

kuulujuttudele ja liialdustele. Kui niisugused pidustused surutakse 

väikestele aladele ja muudetakse orkestreeritud sündmusteks, siis 

hakkab domineerima kaubastumine. Enamik lubatud üritusi muutub 

meelelahutuslikeks vaatemängudeks, mille eest tuleb maksta, või 

ajutisteks turgudeks, mille eesmärgiks on rämpsu müümine. Ehtsad 

ekspluateeritavate pidustused muutuvad nende protsesside tulemusel 

järjest enam illegaalseteks ning kahvatud, vaesestatud pseudo-

pidustused, mida nende asemel pakutakse, on sageli vaeste jaoks liiga 

koos kõikide teiste ruumidega – füüsilistega või psühholoogilistega –, kus 

inimesed saaksid luua omaenda suhtlusi. Seda võõrandumist, mis on 

peale sunnitud igaühele, ükskõik, kas nad on sellest teadlikud või mitte, 

võib vaadelda kui teatud liiki skisofreeniat, aga see hullumeelus ei ole 

üksikisikute hullumeelsus; see on ühiskond kui tervik, mis on 

skisofreeniline. Ja meetoditeks, millega ühiskond surub peale oma 

hullumeelsust, on bürokraatlik ja intellektuaalne, kusjuures viimane 

meetod muutub järjest domineerivamaks.

    Nagu ma juba ütlesin, ei ole võõrandumise peale sundimine mitte 

kunagi toimunud vastupanuta. Hiljuti lugesin ma mitmetest kohvikutest 

ja kõrtsidest, mis avati revolutsiooni ihkavate inimeste poolt, kavatsusega 

soodustada näost näkku suhtlust. Kahekümnenda sajandi alguses lõid 

rändtöölised samal eesmärgil mitteformaalseid “rändtööliste kolledžeid”. 

Seal võisid rääkida sellised inimesed nagu Emma Goldman või Ben 

Reitman ning rändtöölistel ja teistel kohalviibijatel oli tavaks arutleda 

kõne üle kirglikult ja intellektuaalse teravusega. Niisugused projektid ei 

olnud iseenesest revolutsioonilised, kuid need olid vastupanu vorm 

kasvavale võõrandumisele. Kui Chicago Bughouse Square – park, kuhu 

anarhistid, kommunistid ja teised kehtiva ühiskondliku korra vastustajad 

kogunesid ning kus nad vaidlesid ja arutlesid, kuidas selle ühiskondliku 

korraga võidelda – kinni pandi, siis avati mitmed kohvikud ja kõrtsid 

spetsiifilise eesmärgiga pakkuda ruumi samalaadseks intensiivseteks ja 

kirglikeks diskussioonideks teemal, kuidas muuta maailma. Aga kus need 

kohvikud ja kõrtsid nüüd on? Nad olid vastupanu vorm, aga nad ei olnud 

revolutsioon, ning äridena ei suutnud nad igavesti käima jääda, kuna 

kasum ei olnud nende motiiviks. Nad olid vastupanu vorm 

võõrandumisele, olles siiski selle kõige põhilisema võõrandumise vormi 

ehk majanduse loogika lõksus, loogika, mis paratamatult tappis need 

projektid.

    Veel ühte vastupanu vormi võõrandumisele kirjeldatakse brošüüris 

pealkirjaga “The Battle for Hyde Park: ruffians, radicals and ravers, 

1855–1994” (available on line at 

www.geocities.com/CapitolHill/Senate/7672, or e-mail them at 

practicalhistory@hotmail.com to find out how to get a paper copy). See 

brošüür dokumenteerib potentsiaali lõbustuseks ja vabaks mänguks 

ühiskondliku konflikti kontekstis. See kirjeldab nelja tänavarahutuste 



kallid – ning on niikuinii liiga sarnased tavalisele eksistentsile selles 

ühiskonnas, et olla atraktiivsed rohkem kui pealiskaudsel tasandil. Vaba 

mängu vaim saab alla surutud ja kanaldatud nukrasse kaubatarbimisse. 

    Rünnakud tänavaelule, nii igapäevasele kui ka pidustuste aegsele, on 

põhiolemuselt rünnakud selle ühiskonna ekspluateeritute ja 

marginaliseeritute vastu. Rikkad on juba kaua aega tagasi tänavatelt 

taandunud, välja arvatud juhud, kui nad kasutavad tänavaid tööle 

minekuks või töölt tulekuks ja kauplustes käimiseks, eelistades oma 

atomiseerunud eksistentsi kujutletavat turvalisust, kus kõik suhtlused 

toimuvad läbi nõuetekohaste kanalite. (Isegi enamiku linnade 

äripiirkondades, kus need majanduse peremehed leiavad mõnikord 

hädavajaliku olevat ühest hoonest teise jalutada, kõnnivad nad alati oma 

mobiiltelefon kõrva juures, reguleerides turvaliselt seda, kuidas ja kellega 

nad suhtlevad.) Aga ühiskondliku hierarhia põhjas olijatel on vähe 

ligipääsu neile kanalitele ning järjest enam illegaalne tänavaelu sfäär on 

olnud koht, kus neil on võimalik kokku saada. Ning siin saaksid nad 

kohtuda näost näkku.

    Lisandunud piirangud lubatavale suhtlusele tänavatel ja parkides ei ole 

suhteliselt vabadele suhtlustele lõppu teinud. Kõrtsid ja kohvikud on 

jätkuvalt kogunemiskohtadeks, kus toimuvad arutelud, jagatakse 

uudiseid ning mõnikord isegi arendatakse õõnestavaid projekte. On tõsi, 

et kohvikud ja kõrtsid on alati olnud kohad äri tegemiseks, kohad, kus 

inimeselt oodatakse, et ta midagi ostaks, aga need on pakkunud ka 

ruumi, kus inimesed saavad kohtuda ja üsna vahendamatult suhelda. 

Nüüd on ka see asi muutumas. Isegi kui mitte arvestada fakti, et 

niisugused ärid rakendavad järjest enam poliitikat, kus inimesed, kes 

midagi ei osta, välja visatakse, on ka keskkonnad ise tehtud tõelise 

suhtluse jaoks ebasobivaks. Ameerika Ühendriikides domineerivad 

enamikus kõrtsides televiisorid ja vali muusika. Pole haruldane, et kõrtsis 

on mitu televiisorit, nii et pole enam kohta, kuhu selle domineerimise 

eest pageda. Aeg-ajalt võib muusika olla tore ja selle järgi saab tantsida, 

aga kui pole enam mingit võimalust selle eest pääseda, siis kujuneb 

sellest veel üks rünnak ehtsale, vahendamata suhtlusele. Ümbruskonnas, 

mis ilmutab niisugust tõredust ehtsa vestluse suhtes, on kergem suhelda 

ainult nendega, keda sa juba tead, või siis kohanduda rollide protokolliga, 

mille on ette kirjutanud ühiskondlik kord.

on kättesaadav vaestele, vaid kõikjal ühiskonnas. Jõukad tuleb samuti 

tõeliselt nauditavatest suhtlustest eemal hoida, sest vastasel korral 

võivad nad mõista, et praegune ühiskond pakub neile ainult suurema 

portsu elu üldist vaesustumist, mis on selle ühiskonna peamine produkt. 

Niisiis pakuvad televisioon, filmid, videomängud, arvutimängud ja 

virtuaalne reaalsus puhkeaja sisustamise vorme, kus miljonid inimesed 

jälgivad passiivselt neidsamu simuleeritud sündmusi, reageerides ehk 

omalt poolt ainult minimaalselt, vajutades nuppu või klõpsates lülitit, et 

stimuleerida programmeeritud reaktsiooni, mis on üks ja sama igaühe 

jaoks, kes sellele reageerib. Tõelisele tegevusele ja vastastikusele 

suhtlusele ei ole selles meelelahutuslikus mitte-tegevuses mingit kohta. 

Isegi vangikong-ja-draakon tüüpi mängud on nii põhjalikult 

programmeeritud, et mingit tõelist suhtlust ei saa aset leida mängijate 

vahel, kes peavad täielikult transformeeruma mängureeglite poolt ette 

määratud rollidesse ja tegutsema nende reeglite poolt seatud tingimustel, 

mis sageli paistavad olevat nagu juhuslik saatuse sõrm. Teisisõnu, need 

mängud on pelgalt fantaasiad, mis peegeldavad praegust ühiskonda. 

Kalduvus vahendatud suhtlusele ja mängule, iseäranis nende 

küberneetilises vormis, on põhjustanud mõnedel inimestel seda, et nad 

on kaotanud kokkupuute reaalsusega – see on õõnestanud nende võimet 

teha vahet tegeliku elu ja simuleeritud elu vahel. Inimesed muutuvad 

kergeusklikumaks, nad on avatud igat sorti valedele ja pettustele. See on 

tõenäoliselt peamiseks faktoriks viimasel ajal täheldatavas religioossete 

ja ebausu tõekspidamiste lisandumises. Kui televisioon, filmid ja 

arvutitehnoloogiad suudavad kujutada eeldatavalt üleloomulikke 

sündmusi nõnda, et need näivad reaalsena, ja kui inimeste kogemused 

on üha enam nende tehnoloogiate poolt vahendatud, siis kehtestuvad 

niisugused müstilised paradigmad inimese meeles maailma tõlgendamise 

meetoditena ning eluterve skeptitsism, mis on nii hädatarvilik efektiivseks 

vastupanuks võimule, pühitakse minema. Kummalised sündmused võivad 

muidugi aset leida, kuid iga lugu niisugusest sündmusest, mis tugevdab 

müstilist, religioosset, okultset või ebausu tõekspidamist, on otsekohe 

kahtlane, kuna see sobib liiga hästi selle ühiskondliku hullumeelsusega, 

mille sunnib peale järjest rohkem vahendatud eksistents.

    See ühiskond muutub iga päevaga järjest hullumeelsemaks. Isiklikule 

seotusele tegelike inimestega ja tegelike keskkondadega tehakse lõpp, 



    Kohvikud jäävad televisiooni poolse domineerimise sfäärist väljapoole 

ja suudavad ikka veel pakkuda ümbruskonda tõeliseks suhtluseks. Kuid 

siin on samuti olemas trendid, millel on kalduvus sellest eemale liikuda. 

Võib-olla kõige salakavalamaks neist on küberkohvik. Lisaks kohvile 

pakuvad need kohvikud klientidele arvuti kasutamise võimalust. Selle 

asemel, et üksteisega otse rääkida, kanduvad inimesed nendes 

kohvikutes omaenda väikesesse küber-maailma, uurima abstraktset ja 

kauget informatsiooni või vestlema elektrooniliselt inimestega teisel 

maakera küljel. Sedasorti vahendatud suhtlus tagab, et ideed jäävad 

turvaliselt ainult arvamuste tasandile, ning muudab praktilised projektid 

äärmiselt ebatõenäoliseks. See ei ole ümbruskond, kust niisugused 

liikumised, nagu dadaism või sürrealism, või siis rühmad, nagu 

Situationist International tõenäoliselt esile kerkiksid.

    Küberkohvik on trend, mis peegeldab küberneetika kasvavat 

domineerimist igat liiki suhtluste üle. Kuna igapäevased suhtlused võivad 

praeguses maailmas üsna tüütud olla, siis muudab see virtuaalse 

maailma mõnede jaoks väga atraktiivseks. Teatud küber-utoopiad 

räägivad meile, et arvutitehnoloogiate areng teeb lõpu linnadele, nagu 

me neid teame, kuna kõik inimesed (valitsevatest ja juhtivatest klassidest 

– vaesed ja ekspluateeritavad ei ole sellesse visiooni hõlmatud) on 

võimelised töötama, mängima ja ostusid tegema oma arvutite abil 

eeslinnade elupiirkondadest, kust nad ei pea mitte kunagi lahkuma – 

tunduvalt pastoraalsem ja ökoloogilisem versioon kõrghoonest, kus kõik 

heal järjel olevad inimesed saavad elada, töötada, mängida ja ostusid 

teha ilma kunagi hoonest lahkumata. Tumedam ja tunduvalt realistlikum 

versioon sellest visioonist näeb linnu muutumas reservaatideks 

[ühiskonnast] välja arvatud klassidele ja teistele sotsiaalselt 

mittesobivatele, kes ei suuda või ei taha sellesse küberutoopiasse 

sobituda. Praeguseks kehtestatud tänavate ja parkide kasutamist 

kitsendavad seadused ja piirangud on suunatud just nimelt neile 

[ühiskonnast] välja arvatutele, kes oleksid mainitud visiooni kohaselt 

linnaelanikud. Heal järjel olevad eeslinlased on juba hästi integreeritud 

süsteemi, kus näost näkku kohtumine on anakronism, millega tegeletakse 

pealiskaudse viisakuse protokolli abil, mis tugevdab hästi-õlitatud 

hammasratta hambakeste isolatsiooni ja atomiseerunud eksistentsi.

    See küberneetiline visioon, kas siis oma utoopilises või düstoopilises 

versioonis, ei võta siiski arvesse klassivõitluse nõudeid. Kas see oleks 

tõesti valitseva klassi huvides ekspluateeritavad kokku tuua ja seda veelgi 

kontsentreeritumal määral? Kas niisuguses ilmse viletuses situatsioonis 

saaksid sotsiaalse konsensuse ja avaliku arvamuse kujundamise 

mehhanismid jätkuvalt adekvaatselt funktsioneerida, et säilitada 

ühiskondlik rahu? Faktiliselt on see düstoopiline visioon võrreldav praegu 

eksisteerivate kinnipidamiskeskustega dokumentideta võõramaalastele. 

Need keskused, mis eksisteerivad kõikjal Euroopas, Ameerika 

Ühendriikides, Austraalias ja nii edasi, on kohad, kus toimuvad sageli 

rahutused ja mässud (nagu seda on ka praegu eksisteerivad linnagetod). 

Faktiliselt viitab just nende laagrite olemasolu protsessile, mis on juba 

praegu käimas ja mis erineb sootuks sellest, millele vihjab ülalkirjeldatud 

düstoopiline perspektiiv. Paljud linnad on praegu tugevalt 

ülemklassistatud ning neid asustavad valitsevad klassid ja nende palgal 

olevad juhtivtöötajatest lakeid, kes kolivad linnade keskustesse, ajades 

sealt välja urbanistlikud ekspluateeritavad, kellel pole enam kohta, kuhu 

minna. Vaesemates maades aetakse maapiirkondades elanud ja ise oma 

vajaduste eest hoolt kandnud inimesed oma maadelt minema, 

proletariseeritakse ja sunnitakse elama ebakindlas urbanistlikus 

eksistentsis, mis sageli paneb neid emigreeruma. Faktiliselt paistab, et 

ekspluateeritavate klasside linnadesse kontsentreerimise asemel on 

kapitali üldine trend praegu selline, et sundida need klassid järjest 

suuremasse ebakindlusesse, nii et neil poleks kohta, kus olla ja et neil 

oleks järjest raskem säilitada püsivaid suhteid. Seda võiks näha kui 

valitseva klassi frontaalrünnakut näost näkku suhtluste vastu 

ekspluateeritavate hulgas, iseäranis sedasorti suhtluste vastu, mis võiksid 

stimuleerida vastuhakku.

    Muidugi on see dekontsentratsiooni protsess järk-järguline ning 

ekspluateeritavatel on jätkuvalt hulk võimalusi näost näkku suhtluseks. 

Seega on praegusel ajal valitsejate jaoks hädavajalik pakkuda 

niisugustele suhtlustele aseainet, mis toimiks rahustajana ja tagaks 

ühtlasi, et raevupursete aset leidmise korral poleks nendesse kaasatud 

inimesed harjunud tõeliselt üksteisega rääkima ega üheskoos tegutsema. 

Niisiis tuleb puhkeaeg muuta vähem interaktiivseks. Muidugi ei näe me 

seda tendentsi järjest eraklikumate ja atomiseerunud puhkeaja veetmise 

vormide poole mitte ainult pakutava kaubastatud näitemängu puhul, mis 




