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Jaz, digitalno potrdilo 
 
Rodilo sem se ... kdo ve kje. Trdijo, da v strogo varovani porodnišnici za digitalna 
potrdila.  Šušlja se, da so ob mojem rojstvu nastali tudi moji kloni, ki so jih nekam 
pospravili za hude čase, a tega ti nihče pri zdravi pameti ne bo potrdil. To se lahko zgodi 
samo v Ameriki. Je pa, če se poglobiš in analiziraš, tehnično kar možno.  
 
Sem pomembno. Sicer skrito v ozadju, a zelo pomembno. Sem tajkun sodobne digitalne varnosti. 
Odpiram vrata do digitalnih identitet, binarnega denarja in delnic, e-davčnih napovedi, i-
zdravniških kartotek in ostalih skrivnosti. Brez moje potrditve ni pomembnih spletnih odločitev. 
Nestrpno čakam, da dobim še volilno pravico, in to, me tolažijo, pride kmalu. Sem trenutno 
kriptografsko najboljše, kar ima človeštvo v svojem digitalnem vesolju.   
 
Imam nekakega formalnega lastnika, osebo, ki je nekoč popisala list papirja, s katerim sem 
postalo čisto njegovo ali vsaj njegova legitimna digitalna identiteta. Ha, kakšna iluzija! Domišlja 
si, da mu bom zaščitilo vse njegove skrivnosti - a ne bom se mučilo z razkritjem lastnih 
pomanjkljivosti, mi še znižajo plačo. Moram pa pohvaliti svojega formalnega lastnika, pravzaprav 
je kar sposobno bitje. Po nekem divjem naključju me je uspel namestiti na računalnik, to je 
svojevrsten dosežek. Malo me žalosti le, da še vedno ni dovolj brihten, da bi doumel globino moje 
zapletene, sposobne dušice, saj mi še vedno pravi »digitalno  potrdilo«. Pravzaprav me redkokdo 
zares razume. V resnici sem precej zapleteno čudo, ki bi mu prej pritikalo ime »digitalno oključje z 
digitalnim trezorjem in gesli« - pa kaj bi zapletali, nisem malenkostno. 
 
Rado imam ta svoj mali svet. Je bogat, zapleten, poln naključnih in načrtnih obiskovalcev. Živim v 
zelo ugledni  soseski. Danes sem, ker pač imam čas, štelo programje v moji okolici in ugotovilo, 
da imam 6683 binarnih sosedov, samih navihanih izvršljivih datotek, programskih knjižnic, skript 
in makrojev. Sosedje so vsi mojstri svojih poklicev, ki živijo radoživo življenje, polno klepetanja in 
sodelovanja z velikim svetom, kar jim zavidam. A tudi moje stranke niso kar tako. So prav tako 
pomembne kot jaz – človekova država, pa človekove banke, pa človekovi zdravniški recepti pa še 
kaj. Sem frajer, ne?  
 
Tudi nad svojo svobodo se nimam kaj pritoževati. Včasih me sicer zaklenejo na nekaj, čemer 
rečejo pametne kartice (Le zakaj? So precej bolj preproste kot moj znanec Brskalnik.), a večino 
časa me, če me iščeš, najdeš ležati kar tako naokrog po zaprašenih kotih računalnikov. Meni je 
vseeno, nisem za luksuz. Moje enolične dneve občasno popestri sosed Trojanc, ki je pravi šef tega 
sveta. Na mojo srečo je Trojanc moj prijatelj, pa tudi znan vaški humorist in zabavljač. Ko se 
povabi na obisk, se vrhunsko zabavam. Včasih skopira in spakira moje oključje in me pošlje kar 
nekam v digitalni svet. Jupi, končno sem svobodno! Ali pa me čisto legitimno pokliče za katerega 
od svojih štosov in skupaj podpiševa kakšno pogodbo.  
 
Pogosto me tudi obišče samovšečna, nepoučena blond aplikacija, ki me ne doume povsem. A 
govorim kitajsko ali kaj? Kolikokrat sem povedalo, da je moj formalni lastnik ta-pa-ta, ona pa sliši 
vse narobe. In zgledno potrjuje zahtevke, ki jih ima pod nadzorom ter kirurško natančno zapisuje 
te svoje dosežke v svoj roza dnevnik. Trojanc pa se reži in mi prišepetava. Takrat se imava še 
posebej fajn. 
 
Pa da ti ne težim preveč - ne vem, ali si ti, ki to bereš, moj formalni lastnik ali heker in mi 
je to popolnoma nepomembno. Če poznaš moj PIN, sem čisto tvoje. Ko enkrat osvojiš 
ključ do mojega digitalnega srca, zate v imenu svojega formalnega lastnika naredim vse. Zate 
podpišem karkoli. Zate obljubim karkoli. Zate pošljem milijone kamorkoli. Zate oddam 
dohodninsko napoved. Zate v imenu mojega formalnega lastnika priznam umor in megakrajo 
ljudskega premoženja. Vse to zmorem - jaz, ki nisem nič več kot nekaj bitov informacije. Sem le 
preprosto digitalno potrdilo nekje na računalniku. Jaz, za katerega moj nevedni, brezskrbni 
formalni lastnik misli, da sem mu popolnoma zvesto. Le kako se bo ta naivni revček izmotal iz 
vseh svojih bodočih težav? 


