
Monsignor Dario Edoardo Viganò (1962) je itali-
janski duhovnik, pisec in predavatelj, medijski stro-
kovnjak, prefekt novoustanovljenega Tajništva za 
komunikacije pri Svetem sedežu (2015).

V tej tanki knjižici po vzoru papeža Frančiška razgalja 
greh opravljanja, ki je med ljudmi »najbolj razširjen 
in hkrati najtežje obvladljiv«. »Opravljanje je prvi 
otrok zavisti, ki kot rak razžira srce in razum. Ne 
odneha, dokler ne doseže bratovega (včasih so-brato-
vega) ali sestrinega poraza.«

K osrednji temi prehaja postopoma; sprva razloži 
pomen govorne komunikacije znotraj človeške kulture, 
nato pojasni razloge in značilnosti pojava govoric, iz 
katerih raste tudi opravljanje. Pokaže na škodo, ki zaradi 
tega pojava nastaja tako v družbi nasploh kot v Cerkvi, 
in nazadnje tudi svetuje, s kakšno držo naj bi zlasti 
kristjani odgovarjali na to skušnjavo.

» Nikoli se ne najde tisti, 
ki je prvi spregovoril!«
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Z nastopom digitalnih medijev je strateška moč go-
voric povečala svoj domet v možnostih prenosa. Za-
konitosti širjenja govoric doživljajo korenito preobli-
kovanje predvsem z razvojem družbenih omrežij. 
Pomislimo na primer na vprašanja, povezana z web 
reputation (ugledom na spletu), ali na priložnosti za 
social advertising (oglaševanje na družbenih omrež-
jih). Slednje zaradi izrazito manjših stroškov v pri-
merjavi s tradicionalnimi oblikami tržnih oglasov 
svoj prodor zaupa agenda setting (izbor tem) v sred-
stvih obveščanja, pri čemer se opira na svojo sposob-
nost, da lahko »za svojo korist sproži osebni prenos 
sporočil v digitalnih medijih in na platformah dru-
žabnih omrežij«.26

Dematerializacija medijev ne prinaša samo mo-
žnosti neprestanega dostopa do komunikacije (always 
online), ampak zaostruje tudi naravo anonimnosti, saj 
omogoča drastično povečanje zmožnosti, da dosežejo 
izredno veliko število ljudi. Pomislimo, da sta že ne-
kaj časa med poglavitnimi vidiki spleta »hiper-izpo-
stavljenost« in »hiper-deljenje« vsebin, ki jih ustvar-
jajo uporabniki sami. Njihovo soudeležbo omogoča-
jo (in neprestano spodbujajo) orodja, ki so vedno bolj 
dostopna in preprosta za uporabo, kar oznanja pre-
hod od načela one to many (eden za mnoge) k logiki 
many to many (mnogi za mnoge).

V novem položaju »pošiljatelj sporočila samo še 
deloma nastopa kot varuh nekega ’originala’, ki se 
mu pripisuje bolj ali manj sakralna veljava, medtem 

26 Paolo Peverini, Social Guerrilla. Semiotica della comunicazione 
non convenzionale (Roma: Luiss University Press, 2014), 13.
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ko naslovnik prevzema del avtorskih ali so-avtor-
skih vlog in razširjanje medijskih vsebin, kar je prej 
bila izključna domena oddajnih sistemov«.27

Če povzamemo, napredek elektronske družbe 
skupaj s sredstvi mreženja je v tek spravil proces 
»remediacije« govoric. Pojem remediacije sta uve-
dla Jay D. Bolter in Richard Grusin,28 da bi opisala, 
kako so se množični mediji (tisk, radio, kinemato-
grafi ja, televizija) hitro preoblikovali ob digitalnem 
obratu (digital turn): niso izginili, ampak so prevze-
li nove oblike. Enako so tudi dinamike, povezane z 
govoricami, zelo odzivne na razvoj digitalnih okolij. 
Zanje je značilno razpršeno stanje »trajne omejene 
pozornosti«29 kot odgovor na številnost dražljajev, 
ki jim »spletni surferji« naklonijo omejeno zanima-
nje, toda hitro se zgodi, da kak drug dražljaj dobi 
premoč ali postane privilegirana izbira, preden bi se 
osredotočili na enega.

V okolju spletne družbe (net society) interakcije 
med posamezniki, ki nosijo povsem različne identi-
tete, sposobnosti in zanimanja, pogosto temeljijo na 

27 Ruggero Eugeni, La condizione postmediale. Media, linguaggi e 
narrazioni (Brescia: La Scuola, 2015), 24.

28 Jay David Bolter, Richard Grusin, Remediation. Understan-
ding New Media (Cambridge-London: MIT Press, 1999); 
it. prev.: Remediation. Competizione e integrazione tra media 
vecchi e nuovi (Roma: Guerini e Associati, 2002). Prim. M. 
McLuhan, Understanding Media. The Extension of Man (New 
York: MIT Press, 1964); it. prev.: Gli strumenti del comunicare 
(Milano: Il Saggiatore, 1967).

29 H. Jenkins, Convergence Culture (New York: NYU Press, 2006); it. 
prev.: Cultura convergente (Milano: Apogeo Education, 2007).
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»šibkih vezeh« (weak ties). Oblikujejo se kot pogovo-
ri, včasih s povsem pretrganim potekom, ki jih dolo-
ča engagement (vpletenost v odnosu do teme) in riše-
jo zelo spremenljive trajektorije.

Družbena omrežja imajo pogovorno naravo,30 ki 
ne samo podpira, ampak tudi eksplozivno pospe-
šuje kroženje pripovedi, ki lahko zelo hitro vplete-
jo vse večje število dejavnikov v družbi. Za primer 
pomislimo na naglo in bujno 
širjenje ključnih besed, t. i. ha-
shtag. Te se po eni strani ka-
žejo kot nujna orodja uporab-
nikov za iskanje in izločanje 
vsebin v neskončnem obzorju 
pogovorov, po drugi strani pa 
igrajo vlogo odločilnega spro-
žilca in pospeševalca krože-
nja osebnih sporočil online. 
Vedno pogosteje namreč izbi-
re ključnih besed ne navdihu-
je denotativni (opisni), ampak 
jasno konotativni (čustveni) pomen, namenjen, da 
doseže čim večjo soudeležbo uporabnikov, tako da 
vzbujajo ironijo, satiro, sarkazem ali zasmehovanje.

S tega vidika »družbena omrežja predstavljajo ide-
alno okolje za hitro širjenje potencialnih komunikacij-
skih virusov, ki se lahko raznašajo z osebnim prenosom 

30 Glej razmišljanje Ruggera Eugenija o naturalizaciji tehnolo-
gije, ki postavlja in sproža antropološka vprašanja. Prim. Ru-
ggero Eugeni, La condizione postmediale.
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sporočil«.31 Je torej velika razširjenost na spletu dovolj, 
da govorimo o viralnosti? Rečemo lahko, da je metafo-
ra viralnosti deloma varljiva. Če jo uporabljamo, je nuj-
no pojasniti, da se zdi kljub biološkemu vzorcu povsem 
primerno »vztrajati, da govorice ne životarijo v biosferi; 
živijo v semiosferi, kjer kažejo drugačne lastnosti. Me-
tafora življenja je zanimiva, a presplošna. Njena najbolj 
veljavna različica usmerja pozornost na širjenje govo-
ric in ne na njihovo morfologijo, zato jo lahko uporabi-
mo za vsak javni prenos predstav. […] Kljub neodar-
vinističnemu jezikovnemu naboru (replika, izbor, mu-
tacija itd.) lahko legitimno dvomimo o hevristični vre-
dnosti epidemiološkega pristopa, ki se povsem izogne 
semantični razsežnosti. Da bi razumeli vzročno verigo 
(ali bolje preplet), h kateri se nagiba širjenje epidemi-
je, moramo spoznati specifi čno imunost gostiteljskega 
organizma.«32

Če upoštevamo vzporednice in razlike med bio-
loškim vzorcem in paradigmo komunikacije, mora-

mo pojasniti, da se govori-
ce kot oblika neformalne 
komunikacije širijo samo 
prostovoljno oziroma s sa-
mostojnim dejanjem komu-
nikacije, na osnovi interesa, 

ki izhaja iz družbenih razmerij. Mimo semantične-
ga vidika besede »viralnost« se jasno kaže, da gre 
za krovno kategorijo, pod katero se zbirajo različne 

31 Paolo Peverini, YouTube e la creatività giovanile. Nuove forme 
dell’audiovisivo (Assisi: Cittadella, 2012), 100.

32 Paolo Fabbri, »La voce è la Matta«, 21.

Govorice se kot 
oblika neformalne 
komunikacije širijo 
samo prostovoljno.
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oblike komunikacije, ki služijo razumevanju sil 
družbene kohezije in/ali osamitve. Natančneje po-
vedano: »Če se zdi, da biološke metafore blogosfere 
kot organizma, ki je neprestano izpostavljen semio-
tičnim epidemijam, ne moremo zagovarjati, vendar-
le ni potrebno pasti v nasprotno zmoto [to je, da bi 
podcenjevali pomen novosti]. Njene značilnosti so 
odvisne od preobrazb scenarija, ki zaupa produkcijo 
pomena digitalnim medijem in kolektivnim dinami-
kam (user generated content).«33

33 Paolo Peverini, Social Guerrilla, 85.


