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I. 
PRELUDIJ: KAKO SO MOGO^E HALUCINACIJE?

1. Možgani v kadi

Predstavljajte si, da vam zlobni znanstveniki med spanjem iz 
telesa odstranijo možgane in jih prestavijo v kad, v kateri je napra
va za ohranjanje življenjskih funkcij. Predstavljajte si, da se zatem 
odlo~ijo, da vas bodo skušali preslepiti, da niste le možgani v kadi, 
temve~ ste še zmeraj budni in se v resni~nem svetu ukvarjate z 
dejavnostmi, ki ste jih prej po~eli v utelešenem stanju. Ta stara do
mislica – možgani v kadi – je eden najbolj priljubljenih miselnih 
poskusov v arzenalu številnih filozofov. Gre za sodobno razli~ico 
Descartesovega (1641)1 zlobnega demona, namišljenega iluzio
nista, ki skuša Descartesa zavajati o absolutno vsem, vklju~no z 
njegovim lastnim obstojem. Ampak že Descartes je ugotovil, da 
ga tudi neskon~no mo~an zli demon ne more prepri~ati v to, da 
bi mislil, da obstaja, ~e v resnici ne bi obstajal: Cogito ergo sum – 
mislim, torej sem. V sodobnem ~asu se filozofi manj ukvarjajo z 
dokazovanjem lastnega obstoja kot misle~ih stvari (morda zato, 
ker so prepri~ani, da je Descartes na to vprašanje ponudil razme
roma zadovoljiv odgovor) in ve~ s tem, do kakšnih na~elnih skle
pov lahko pridemo na podlagi svojih izkustev o lastni naravi in o 
naravi sveta, v katerem (dozdevno) živimo. Je mogo~e, da smo res 
le možgani v kadi? Je mogo~e, da smo vedno bili zgolj možgani v 
kadi? ^e to drži, bi se lahko sploh zavedali težavnega položaja, v 
katerem se nahajamo (kaj šele, da bi ga potrdili)?

1 Datumi v oklepajih se nanašajo na dela, navedena v bibliografiji. 
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^eprav zamisel o možganih v kadi nudi slikovito izhodiš~e za 
obravnavo navedenih vprašanj, bom to staro domislico uporabil v 
nekoliko druga~nem kontekstu. Z njeno pomo~jo želim predsta
viti nekaj zanimivih dejstev o halucinacijah, kar nas bo pripeljalo 
do osnutka teorije – empiri~ne, znanstveno sprejemljive teorije – o 
~loveški zavesti. O~itno je, da bi v standardni razli~ici miselnega 
poskusa imeli znanstveniki, ~e bi želeli ukano izpeljati uspešno, 
polne roke dela s tem, da bi vaše živ~ne kon~i~e oskrbovali z rav
no pravšnjo koli~ino ~utnih dražljajev, vendar so filozofi zaradi 
lažje argumentacije predpostavili, da je takšen podvig, naj bo še 
tako tehni~no zahteven, »na~elno mogo~«. Do tovrstnih na~elnih 
možnosti pa je treba biti previden. »Na~elno mogo~e« je namre~ 
zgraditi tudi do lune segajo~o lestev iz nerjave~ega jekla in v abece
dnem vrstnem redu izpisati vse razumljive pogovore v angleškem 
jeziku, krajše od tiso~ besed. Toda nobeden od navedenih prime
rov ni dejansko mogo~, in v~asih je, kot bomo videli, nekaj, kar 
je dejansko nemogo~e, zanimivejše od ne~esa, kar je na~elno mogo~e.

Pa za trenutek pomislimo, pred kako zelo težavno nalogo so se 
znašli ti znanstveniki. Vzemimo, da so se je lotili tako, da se od pre
prostejših postopoma prebijajo k vse težjim problemom. Njihovo 
izhodiš~e so prikladno komatozni možgani, ki so jih sicer uspeli 
ohraniti pri življenju, a so oropani vsakršnih vhodnih podatkov iz 
vidnih, slušnih in telo zaznavajo~ih živcev ter iz vseh ostalih afe
rentnih (vhodnih) poti vanje. Kljub domnevi, da bi »deaferentira
ni« možgani ostali v komi za vedno – in to brez morfija, ki bi jih 
ohranjal v spe~em stanju – je sedaj na voljo nekaj empiri~nih doka
zov, da bi utegnilo v teh strašljivih okoliš~inah priti do spontanega 
prebujenja. ^e bi se vam to res zgodilo, bi se najbrž znašli v silno 
neprijetni situaciji: bili bi namre~ slepi, gluhi, popolnoma otrpli in 
brez vsakršnih ob~utkov o položaju lastnega telesa v prostoru.

Ker pa vas znanstveniki no~ejo prestrašiti, poskrbijo, da se 
prebudite ob spremljavi stereo glasbe, predvajane (primerno zako
dirane v obliki živ~nih dražljajev) neposredno v vaše slušne živce. 
Prav tako poskrbijo, da vas dražljaji, ki so prej izhajali iz vašega 
vestibularnega sistema ali notranjega ušesa, obvestijo, da ležite 
na hrbtu, vendar ste paralizirani, otrpli in slepi. Tak scenarij je v 
mejah tehni~ne zmogljivosti bližnje prihodnosti – morda celo se
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danjosti. Znanstveniki nato dražijo predele, ki so prej oživ~evali 
vašo povrhnjico, in jih oskrbujejo z vhodnimi podatki, kakršne 
bi v obi~ajnih okoliš~inah ustvarila blaga, enakomerna toplota na 
ventralni (trebušni) površini vašega telesa, obenem (in nekoliko 
bolj ekstravagantno) pa dražijo tudi dorzalne (hrbtne) epidermal
ne živce in s tem na vaši hrbtni strani posnemajo š~eme~o teksturo 
zrnc peska. »Odli~no,« si re~ete, »vse kaže, da ležim na hrbtu na 
plaži, paraliziran in slep, obdan s prijetno glasbo, a najbrž v nevar
nosti, da me ope~e sonce. Kako sem se znašel tukaj in kako lahko 
pokli~em na pomo~?«

Zdaj si pa predstavljajte, da se znanstveniki, ko so enkrat vse 
to dosegli, lotijo zahtevnejšega problema in vas skušajo prepri~ati, 
da niste zgolj lenobnež, ki cele dneve poležava na plaži, temve~ ste 
tudi agens, zmožen delovanja v svetu. Odlo~ijo se, da bodo vaše 
telo korak za korakom osvobodili »ohromelosti« in vam za za~etek 
omogo~ili migljati po pesku z desnim kazalcem. Utrejo vam to
rej pot do izkustev, povezanih s premikanjem prsta, kar dosežejo 
tako, da vas oskrbijo s kinesteti~nimi povratnimi informacijami o 
relevantnih hotnih ali motori~nih dražljajih v eferentnem (izho
dnem) delu vašega živ~nega sistema, odpravijo otrplost z vašega 
fantomskega prsta in priskrbijo ustrezno stimulacijo za ob~utek, 
ki bi ga povzro~ilo premikanje tega prsta po namišljenem pesku.

Naenkrat pa se znajdejo pred problemom, ki jim bo kmalu ušel 
iz rok, saj je vaše doživljanje peska odvisno od tega, kako se boste 
odlo~ili premakniti »osvobojeni« prst. Problem izra~una in ustvar
janja ali sestavljanja povratne informacije in nato posredovanja te 
informacije v realnem ~asu je namre~ ra~unsko neobvladljiv celo za 
najhitrejše ra~unalnike. In ~e se zlobni znanstveniki odlo~ijo pro
blem procesiranja v realnem ~asu rešiti z vnaprejšnjimi izra~uni in 
»konzerviranjem« vseh mogo~ih odzivov za kasnejšo rabo, bodo le 
zamenjali en nerešljiv problem z drugim: možnosti, ki jih je treba 
shraniti, je namre~ preve~. Skratka, brž ko vam zlobni znanstveni
ki v tem namišljenem svetu dajo na razpolago kakršnekoli pristne 
raziskovalne mo~i, jih zasuje kombinatori~na eksplozija.2

2 Izraz kombinatori~na eksplozija sicer izhaja iz ra~unalništva, vendar je bil 
sam pojav znan že veliko pred ra~unalniki, denimo v pripovedki o cesarju, ki 
se je strinjal, da bo kmetu v zahvalo, ker mu je rešil življenje, dal eno zrno riža 
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Znanstveniki so tr~ili ob dobro znani zid – zid, katerega 
senco vidimo v dolgo~asnih stereotipnih dejanjih vsake video 
igrice. Nabor alternativnih gibov v igricah mora biti strogo – in 
nerealisti~no – omejen, kar zagotovi, da naloga upodabljanja sveta 
ostane v mejah realno izvedljivega. ^e naši znanstveniki niso zmo
žni narediti ni~ ve~, kot da vas prepri~ajo, da ste do konca življenja 
obsojeni na igranje Donkey Konga,* so pa res hudobna zalega!

Za omenjeno tehni~no težavo je na voljo rešitev, ki se denimo 
uporablja pri lajšanju ra~unskega bremena v izjemno realisti~nih 
simulatorjih letenja: uporaba replik predmetov v simuliranem sve
tu. Namesto da bi skušali vse vhodne podatke simulirati na piloto
vo »zadnjo plat«, uporabljamo pravo kabino in jo nato potiskamo in 
vle~emo s hidravli~nimi dvigalnimi napravami. ^e se želimo lotiti 
raziskovanja svojega namišljenega sveta, lahko tolikšno koli~ino in
formacij zagotovimo na en sam na~in: z uporabo resni~nega (~etudi 
drobnega, umetnega ali mav~nega) sveta za shranjevanje njego
vih lastnih informacij! To je seveda »goljufanje«, ~e se izdajate za 
zlobnega demona in trdite, da vam je uspelo Descartesa prevarati 
o obstoju absolutno vsega, po drugi strani pa vam takšen pristop 
omogo~i dose~i želeni cilj, tudi ~e vaši viri niso neskon~ni.

Descartes je ravnal modro, ko je svojemu namišljenemu zlob
nemu demonu pripisal neskon~ne sposobnosti sleparjenja. ^eprav 
naloga strogo gledano ni neskon~na, je koli~ina informacij, ki 

na prvo polje šahovske ploš~e, dve zrni na drugo, štiri na tretjo in tako dalje, 
pri ~emer se koli~ina riža podvoji na vsakem od štiriinšestdesetih kvadratkov. 
Na koncu cesar dolguje prebrisanemu kmetu milijone milijard zrn riža (264-1, 
~e smo natan~ni). Še bolj soroden našemu primeru pa je nevše~en položaj, v 
katerem so se znašli francoski »naklju~nostni« romanopisci. Ti so se namre~ 
odlo~ili pisati romane, v katerih bralec po prebranem prvem poglavju vrže 
kovanec in nato na podlagi rezultata meta prebere poglavje 2a ali 2b, zatem 
(glede na dobljeni rezultat naslednjega meta) prebere 3aa, 3ab, 3ba ali 3bb  
itd. Kmalu so spoznali, da bodo morali število možnih izidov minimizirati, 
~e no~ejo postati žrtve eksplozije leposlovja, ki bi prepre~ila, da bi kdorkoli iz 
knjigarne odnesel celo »knjigo«.

* Zelo priljubljena ra~unalniška igrica z za~etka 80. let prejšnjega stoletja. 
Njen avtor, Shigeru Miyamotso, je zasnoval še številne druge znane igre, med 
drugim Mario Brothers in The Legend of Zelda. (Opombe, ozna~ene z zvezdico, 
so opombe prevajalca.)
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jih je radoveden ~lovek zmožen pridobiti v zelo kratkem ~asu, 
osupljiva. Inženirji merijo pretok informacij v bitih na sekundo 
oziroma govorijo o pasovni širini kanalov, po katerih te~ejo infor
macije. Pasovna širina televizije je ve~ja od pasovne širine radia, 
pasovna širina televizije z visoko lo~ljivostjo pa je še ve~ja. Pasovna 
širina vohalnotipalne televizije bi bila še ve~ja, medtem ko bi 
bila pasovna širina interaktivne vohalnotipalne televizije z visoko 
lo~ljivostjo astronomska, saj bi se nenehno razraš~ala v tiso~ero 
kan~ek razli~nih poti skozi (namišljeni) svet. ^e skeptiku vrže
te sumljiv kovanec, bo po sekundi ali dveh težkanja, praskanja, 
žvenk ljanja, okušanja in preprostega opazovanja odboja svetlobe 
na njegovi površini prejel ve~ bitov informacij, kakor jih lahko 
superra~unalnik Cray* organizira v enem letu. Narediti resni~en, 
a ponarejen kovanec je otroško lahko; narediti simuliran kovanec 
iz zgolj in samo organiziranih živ~nih dražljajev pa presega meje 
tako sedanje kakor najbrž tudi prihodnje tehnologije.3

Eden od sklepov, ki jih lahko povle~emo iz dosedanjih razmi
slekov, je, da niste možgani v kadi – ~e vas je slu~ajno skr belo. Drugi 
sklep, do katerega lahko pridemo, pa je, da so mo~ne halucinacije 
preprosto nemogo~e! Z mo~nimi halucinacijami mislim haluci
nacije navidezno konkretnih in trajnih tridimenzionalnih pred
metov v resni~nem svetu – v nasprotju s pobliski, geometri~nimi 

* Superra~unalniki so najhitrejša in naju~inkovitejša vrsta ra~unalni kov. 
Serija Cray je nastala v 70. letih pod taktirko Seymoura Craya in je prevla
dovala na podro~ju superra~unalnikov do konca 80. oziroma za~etka 90. let 
prejš njega stoletja.

3 Razvoj »virtualne resni~nosti« v rekreacijske in raziskovalne namene 
doživlja trenutno pravi razcvet. Stanje tehni~nega razvoja je prav impre-
sivno: elektronsko opremljene rokavice služijo kot prepri~ljiv vmesnik za 
»upravljanje« z virtualnimi predmeti, naglavni zasloni pa ~loveku omogo~ajo 
raziskovanje precej kompleksnih virtualnih okolij. Toda omejitve teh sistemov 
so jasne in podpirajo mojo tezo: vse te robustne iluzije lahko vzdržujemo le s 
pomo~jo razli~nih kombinacij fizi~nih replik in shematizacij (razmeroma robatih 
reprezentacij). Tudi v njihovih najboljših razli~icah gre pri teh sistemih le za 
izkušnjo virtualne nadresni~nosti in ne za nekaj, kar bi lahko za ve~ kot le za hip 
zamenjali za pravo stvar. ^e resni~no želite nekoga pretentati in ga prepri~ati, 
da se nahaja v kletki z gorilo, bo pomo~ igralca, oble~enega v kostum gorile, 
še dolgo vaša najboljša izbira.
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popa~enji, avrami, paslikami, bežnimi izkušnjami fantomskih udov 
in drugimi anomalnimi zaznavami. Mo~na halucinacija bi bila, re
cimo, prikazen, ki bi nam odgovarjala na vprašanja, pustila, da se je 
dotaknemo, dajala vtis trdnosti, metala senco in bila vidna z vseh 
zornih kotov, kar pomeni, da bi jo lahko obkrožili in pogledali, 
kakšna je videti z zadnje strani.

Mo~ neke halucinacije lahko v grobem dolo~imo s tem, koliko 
takšnih lastnosti premore. Poro~ila o zelo mo~nih halucinacijah so 
redka, in sedaj vidimo, zakaj ni naklju~je, da je verjetnost takšnih 
poro~il že po intuiciji obratno sorazmerna z mo~jo halucinacije, ki 
nastopa v poro~ilu. Skepti~ni smo – in tudi moramo biti – pred
vsem do poro~il o zelo mo~nih halucinacijah, saj ne verjamemo 
v prikazni, prepri~ani pa smo, da bi le prikazni lahko povzro~ile 
mo~ne halucinacije. (Ravno pomenljiva jakost halucinacij, ki jih 
Carlos Castañeda navaja v U~enju pri Don Juanu [1968, slov. prev. 
2001], je znanstvenikom najprej dala misliti, da je knjiga, ~eprav 
uspešno ubranjena doktorska naloga iz antropologije na Univerzi 
v Kaliforniji, izmišljija in ne dejstvo.)

^e resni~no mo~ne halucinacije ne obstajajo, pa ni nobenega 
dvoma, da so prepri~ljive ve~modalne halucinacije razmeroma 
pogoste. Pri halucinacijah, opisanih v literaturi s podro~ja klini~ne 
psihologije, gre pogosto za dodelane fantazije, ki presegajo 
ustvarjalne zmožnosti sodobne tehnologije. Le kako uspe enim 
sami m možganom ustvariti nekaj, kar se kopici znanstvenikov in 
ra~unalniških animatorjev zdi skorajda nemogo~e? ^e ta izkustva 
niso pristne oziroma verodostojne zaznave neke resni~ne stvari 
»zunaj« našega duha, morajo biti v celoti ustvarjena v duhu (ali 
možganih) – z drugimi besedami, biti morajo povsem izmišljena, 
a vendar dovolj življenjska, da preslepijo duha, ki si jih je izmislil.

2. Zbadljivci v Možganih

Obi~ajno se tega problema lotimo tako, da predpostavimo, da 
so halucinacije posledica nekakšne neobi~ajne avtostimulacije v 
možganih, zlasti notranje sprožene stimulacije razli~nih delov ali 
ravni v možganskih zaznavnih sistemih. Descartes je v 17. stoletju 
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to možnost precej nazorno prikazal v svoji razpravi o fantomskem 
udu – vznemirljivi, a povsem normalni halucinaciji, pri kateri am
putiranci, ne le da ~utijo prisotnost amputiranega uda, ampak jih ta 
tudi srbi, š~emi in boli. (Ob~utki o nadaljnji prisotnosti uda so tako 
intenzivni in realisti~ni, da novi amputiranci po operaciji pogosto 
ne verjamejo, da so jim amputirali nogo ali stopalo, dokler ne vidijo, 
da je bila okon~ina res odstranjena.) Descartes je uporabil analogijo 
vrvice za zvonjenje. Pred pojavom elektri~nih zvoncev, interfonov 
in vokitokijev, so bile velike hiše opremljene s ~udovitimi sistemi 
žic in škripcev, ki so lastniku omogo~ile poklicati služabnika iz 
vsake sobe v hiši. Z ostrim potegom žametnega traku, vise~ega iz 
luknje v steni, je povlekel za žico, ki je bila prek škripcev speljana 
do shrambe, kjer je zarožljala z enim od številnih ozna~enih zvon
cev in s tem služabnika obvestila, da je njegova pomo~ potrebna v 
glavni spalnici, sprejemnici ali sobi za biljard. Tak sistem je deloval 
zelo dobro, a je bil kot nalaš~ za potegavš~ine. ^e bi namre~ žico 
iz sprejemnice potegnili kjerkoli po njeni dolžini, bi s tem butlerja 
pripravili, da bi odbrzel v sprejemnico v iskrenem prepri~anju, 
da je poziv prišel od tam, kar bi bila nekakšna skromna, drobna 
halucinacija. Descartes je menil, da bi – glede na to, da so zaznave 
posledica številnih zapletenih nizov dogodkov v živ~nem sistemu, 
ki s~asoma prispejo do nadzornega središ~a v možganih – s po
tegom na ravno pravi živec v tem nizu (denimo s potegom na 
opti~ni živec kjerkoli med o~esom in zavestjo) sprožili natan~no 
tisti niz dogodkov, ki bi ga proizvedla normalna, verodostojna za
znava nekega zunanjega predmeta, to pa bi v sprejemnem delu 
duha ustvarilo temu ustrezno zavestno zaznavo.

Možgani – ali neki njihov del – so nehote ukanili duha. To je 
bila Descartesova razlaga halucinacij, povezanih s fantomskimi udi. 
Tovrstne halucinacije so resda zelo slikovite, a so – v skladu z našo 
terminologijo – razmeroma šibke: sestojijo namre~ iz neorganiziranih 
bole~in in srbe~ic, zamejenih na eno samo modalnost. Amputiranci 
ne vidijo, slišijo ali (kolikor vem) vohajo svojih amputiranih nog. 
Zato bi neka razli~ica Descartesove interpretacije lahko bila pravilna 
razlaga fantomskega uda – ~e za~asno odmislimo gromozanske 
težave, povezane z vprašanjem, kako je mogo~e, da so fizi~ni mo
žgani in nefizi~ni zavestni duh v medsebojni interakciji. Vendar je 
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razvidno, da niti povsem mehanski del Descartesove zgodbe ne 
more pojasniti razmeroma mo~nih halucinacij, kajti preprosto ni 
mogo~e, da bi iluzionisti~ni možgani hranili in uravnavali zadostno 
koli~ino napa~nih informacij, potrebnih za preslepitev zvedavega 
duha. Možgani se lahko zato sprostijo in dovolijo, da jih resni~ni 
svet oskrbi s preobiljem pravih informacij, ~e pa skušajo v lastnem 
živ~evju sprožiti kratek stik (ali povle~i na lastne žice, kakor bi 
temu rekel Descartes), bodo s tem ustvarili le izjemno šibko in 
mimobežno halucinacijo. (Na podoben na~in lahko motnja v 
delovanju sosedovega elektri~nega sušilnika za lase v vašem televi
zorju povzro~i »sneg« ali »statiko«, bren~anje in brnenje ali ~udne 
pobliske. ^e pa bi videli ponarejeno razli~ico ve~ernih poro~il, bi 
vedeli, da je to delo nekega kompleksnega vzroka, ki krepko presega 
sposobnosti sosedovega sušilca.)

Vse to navaja k misli, da smo bili glede halucinacij nemara 
preve~ lahkoverni. Morda se v resnici pojavljajo le blage, bežne in 
medle halucinacije, do mo~nih pa ne pride, ker preprosto ne more 
priti! Hiter pregled literature o halucinacijah vsekakor daje vtis, da 
so njihova mo~ na eni ter pogostnost in verodostojnost na drugi 
strani v obratnem sorazmerju. V literaturi pa zasledimo tudi namig, 
ki nam pomaga priti do alternativne teorije o mehanizmu nastanka 
halucinacij: ena od endemi~nih zna~ilnosti poro~il o halucinacijah 
je namre~ nenavadna pasivnost žrtve z ozirom na halucinacijo. 
Halucinanti se obi~ajno le negibno ~udijo nad dogajanjem in ne 
~utijo nobene potrebe po raziskovanju, oporekanju, dvomu ali na
vezovanju stika s prividom. Mogo~e je, da zaradi pravkar navedenih 
razlogov ta pasivnost ni neka nebistvena lastnost halucinacij, temve~ 
nujni predpogoj, da do neke poljubne, vsaj zmerno dodelane in 
trajne halucinacije sploh pride.

Pasivnost pa je le poseben primer na~ina, s katerim se mo~ne 
halucinacije ohranjajo pri življenju. Glavni razlog, da jim to 
uspeva, se skriva v dejstvu, da lahko iluzionist – tj. tista re~, ki 
halu cinacijo ustvarja – »ra~una« na to, da bo žrtev ubrala poseben 
na~in raziskovanja – in v primeru popolne pasivnosti bo to ni~en 
na~in raziskovanja. ^e iluzionistu uspe natan~no predvideti iz
brani na~in raziskovanja, mora iluzijo ohranjati le »tam, kamor bo 
žrte v (po)gledala«. Izdelovalci filmskih scen vztrajajo na tem, da 
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jih že vnaprej obvestijo o položaju kamere – oziroma ~e kamera 
ni stati~na, o natan~ni smeri in kotu njenega gibanja – saj morajo 
potem pripraviti le toliko materiala, da pokrijejo zorne kote, ki bodo 
dejansko posneti. (Ni~ ~udnega torej, da v cinéma verité na veliko 
uporabljajo prosto premikajo~e se ro~ne kamere). Isto na~elo je v 
resni~nem življenju uporabil Potemkin in s tem znižal stroške za 
postavitev navideznih vasi, ki naj bi jih pregledala Katarina Velika: 
na~rt njenega potovanja je moral biti brezhiben.

Ena od možnih rešitev problema mo~nih halucinacij po~iva 
torej na predpostavki, da sta žrtev in iluzionist povezana in da 
ta povezava iluzionistu omogo~a izdelati iluzijo, ki je odvisna od 
žrtvinih raziskovalnih namer in odlo~itev ter jih je zato zmožna 
predvideti. ^eprav iluzionist (denimo ~arovnik) do teh informacij 
ne more priti z »branjem žrtvinih misli«, pa lahko v resni~nem 
življenju s pretanjeno, a u~inkovito »psihološko prisilo« žrtvi vsili 
neki specifi~ni na~in preiskovanja. ^arovnik s kartami pozna ve~ 
standardnih na~inov, kako pri žrtvi ustvariti vtis, da se svobodno 
odlo~a, katere karte si bo ogledala, medtem ko lahko v resnici 
obrne samo eno. ^e se vrnemo k našemu prejšnjemu miselnemu 
poskusu: ~e zlobnim znanstvenikom uspe možgane v kadi prisiliti 
k uporabi omejenega nabora raziskovalnih namer, lahko problem 
kombinatori~ne eksplozije rešijo tako, da priskrbijo zgolj predvideni 
material. Tak sistem bo le dozdevno interaktiven. Podobno lahko 
tudi Descartesov zlobni demon ohranja svojo iluzijo, ~eprav ni 
neskon~no mo~an, dokler mu pri žrtvi, katere raziskovanje nami
šljenega sveta nadzoruje, uspeva ohraniti iluzijo svobodne volje.4

Toda obstaja še bolj ekonomi~en (in realisti~en) na~in, da v 
možganih ustvarimo halucinacije – na~in, ki se okoriš~a ravno z 
žrtvino nebrzdano radovednostjo. Da bi razumeli, kako deluje, si 
oglejmo analogijo z zanimivo družabno igro.

4 Za natan~nejšo razpravo o vprašanjih svobodne volje, nadzora, branja 
misli in predvidevanja glej mojo Elbow Room: The Varieties of Free Will Worth 
Wanting, 1984, zlasti tretje in ~etrto poglavje.


