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МРЕ ЖА „ИЗА ОГЛЕ ДА ЛА”: 
КРИП ТО ГРА ФИ ЈА ИЛИ МА ГИ ЈА?

Ано ни мус, De ep Web: мрач на стра на ин тер не та, пре ве ла с не мач ког 
Је ле на Ми ја и ло вић, Ла гу на, Бе о град 2015

На шао сам се у се но ви тој шу ми,
Јер из гу био сам ста зу ко ја не лу та.

(Д. А.) 

У тек сту „Ма ни фест ки бор га” До на Ха ра веј отво ри ла је вра та 
па ни ке ка ма ши ни у ко јој се на ла зи „чи тав спек тар утва ра”, при том ука-
зу ју ћи на жи ве дру штве не од но се као нај ва жни ју по ли тич ку кон струк-
ци ју – фик ци ју ко ја ме ња свет. У тој При чи о ме та мор фо за ма дру штва 
с дру ге по ло ви не 20. ве ка, „тех но ло шка де тер ми на ци ја” је сте иде о ло шки 
про стор отво рен но вим схва та њи ма ма ши не и ор га ни зма као „ко ди ра них 
тек сто ва” ко ји ма сту па мо у „игру пи са ња и чи та ња све та”. 

Шта се де ша ва ка да јед на та ква „фик ци ја” но вог до ба, као што је 
нпр. Про стор по да та ка с дру ге стра не ди ги тал ног зи да, учи ни да по сто-
је ћи свет бу де ме сто на ко јем ви ше не де лу је мо на ин фор ма ци је, не го и 
са ми по ста је мо Не чи ја ин фор ма ци ја? Ау тор књи ге De ep Web: мрач на 
стра на ин тер не та (пот пи сан као Ано ни мус), чи та о ци ма от кри ва и 
„дру гу” стра ну ди ги тал ног сна као ме ста кон струк ци је и хи по ста зе по-
да та ка, oну стра ну на ко јој па ра лел ни вир ту ел ни свет сло бо де и анар хи-
је по ста је МРАЧ НА сај бер кар то гра фи ја и Спен се ро ва „шу ма лу та ју ћих 
ви те зо ва”.

De ep Web „под зе мље”, ко је же ли да оста не aнонимно, а ко је пред-
ста вља ви ше од 90 про це на та це ло куп ног си сте ма ин тер не та, је сте ме сто 
фик ци је и НЕ-фик ци је – кон ден зо ва на сли ка има ги на ци је и ма те ри јал не 
ствар но сти. Чи ње ни ца да по сто ја ње јед ног ова квог за тво ре ног ор га ни-
зма, у ко јем се су ко бља ва ју ди ги тал ни Рај и Па као, све ви ше узур пи ра 
јав ност ау то ра ове књи ге под ста кла је да аван ту ри стич ку при чу о про-
јек ту Тор, ано ним ној мре жи у за кри љу De ep Web-a, пред ста ви суб вер зив-
ном ме то дом хе те ро то пи је – си мул та ног при су ства ви ше фраг мен тар них 
све то ва. У ду ху Фу ко о ве фи ло зо фи је про сто ра, по гла вља ове књи ге 
по ста ју укр шта ји се ман тич ких ко до ва бај ко ви тог Али си ног све та и Би-
бли је, са дру штве ном ствар но шћу 21. ве ка и сај бер кар то гра фи јом као 
ње ном не из бе жном по сле ди цом. Ау то ров при ступ „отрг ну ћа ин ди ви-
ду ал не исти не из за гр ља ја си сте ма” омо гу ћу је раз ли чи те ре цеп тив не 
ни јан се овог иза зов ног тек ста, ко ји се мо же чи та ти и као пост мо дер ни-
стич ки уни вер зум си му ла кру ма, уз бу дљи ва кри ми-при ча или три лер 
ко ји на мо мен те до би ја обри се хо рор ат мос фе ре. Мо же мо је ту ма чи ти 
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као пост мо дер ни ре флекс жан ра бај ке (ан ти жа нр) или, у крај њој ис тан ци, 
као jош јед ну ви зи ју са вре ме не уто пи је ко ја је ве ли ком бр зи ном већ устук-
ну ла пред ве ли чан стве ном мо ћи дис то пиј ске све сти. Али не сме мо за бо-
ра ви ти да је ова књи га, пре све га, от кро ве ње оне ре ал но сти у ко јој је при-
ват ност као ле ги тим но пра во сва ког чо ве ка ису ви ше кон та ми ни ра но 
по ље, а тај са вре ме ни чо век не сна ђе на Али са у ди ги тал ној зе мљи чу да.

Не слу чај но, по че ци ове књи ге пред ста вља ју „по врат ну спре гу” од 
„Геј тсо ве га лак си је” до по стан ка Све та: „У по чет ку бе ше сле де ће, та мо 
не где на ин тер не ту по сто ји ме сто ко је је два да ико по зна је: свет сен ки, 
са кри вен иза ди ги тал них зи ди на, ко ји би за пра во тре ба ло да вас за шти ти”. 
Јед на би блиј ска при ча пре ме шта се у про сто ре тре ћег ми ле ни ју ма, у 
ко јем се од у век по сто је ћа бор ба До бра и Зла са да од ви ја на мре жи иза 
огле да ла. С јед не стра не, De ep Web пред ста вља сло бод ну те ри то ри ју 
– але го ри ју сло бо де кроз иде ју ано ним но сти и уто чи ште „уз бу њи ва чи ма 
про тив ре пре сив ног си сте ма”; да кле, сви ма они ма ко ји не ма ју мо гућ ност 
да у сво јој зе мљи сло бод но ис по ља ва ју соп стве но ми шље ње без стра ха 
од од ма зде. Ту се од ви ја и бор ба тех нич ке ели те са сво јим „тла чи те љи-
ма”. Ме ђу тим, ова кав оке ан „сло бо де и анар хи је” по се ду је и сво ју мрач ну 
стра ну. Бу ду ћи да је ње гов ка па ци тет, за са да че ти ри сто пу та ве ћи од 
по сто је ћег по вр шин ског или ви дљи вог ин тер не та (sur fa ce web и cle ar net), 
De ep Web већ ан ти ци пи ра „жи вот су тра шњи це” у ко јем ова ква мре жа 
не пред ста вља са мо на чин ар хи ви ра ња ем пи риј ских по да та ка не го ужа-
сан „џи нов ски си стем за над зор чи та вог све та”. Она исто вре ме но ег зи-
сти ра и као скри ве на мре жа за ви со ко тех но ло шки кри ми нал, на ко јој се 
на ла зе ра зно вр сне плат фор ме, сај то ви за ку по ви ну оруж ја, дро ге, на ру-
чи ва ње уби ста ва, зло у по тре бу и зло ста вља ње де це, пор но гра фи ју и дру-
ге кри ми нал не ак тив но сти (јед на од ова квих плат фор ми сва ка ко је Silk 
Road). 

Ано ни мус про на ла зи на чин да, кроз уз бу дљи ву тра га лач ку при чу 
o су шти ни „фи ло зо фи је” јед ног ова квог си сте ма, тј. ње го вог „је зи ка”, 
чи та о ци ма од го во ри на пи та ња ко је је по ста вио и Ерик Деј вис у соп стве-
ном раз ма тра њу тех ног но зе: Ка ко се кре та ти кроз тај про стор? Ка ква 
му је мо гу ћа ло ги ка, кар то гра фи ја, ен ти тет, ве зе? Али још јед но пи та ње 
ко је у овој књи зи „из ла зи на по вр ши ну”, ка ко то и сам ау тор на во ди, 
по ли тич ке је при ро де: где по вла чи мо гра ни цу из ме ђу пра ва на сло бо ду 
и пра ва на без бед ност? То ме се мо же до да ти и сле де ће: КО он да кон тро-
ли ше ова кав про цес? Да ли, уко ли ко се од лу чи мо за сло бо ду, то зна чи 
да ви ше ни смо без бед ни, или, уко ли ко пак иза бе ре мо „без бед ност”, оста-
је мо ро бо ви струк ту ра си сте ма? Eдвард Сно у ден, бив ши слу жбе ник NSA, 
ко ји је раз ме њи вао до ку мен та о аме рич кој шпи ју на жи, део је при че ко ја 
има по ли тич ку по за ди ну и по га ђа пра во у оси њак. Ње гов слу чај ин кор-
по ри ран у стра ни це ове књи ге ука зу је на још јед ну опа сност у све ту ин-
тер нет до ми на ци је, ко ја пре ва зи ла зи гра ни це De ep Web-a и Tor-a, a кoja 
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je усмерeна ка ле ги тим ном пра ву сва ког чо ве ка на соп стве ну при ват ност. 
И док се јед но за дру гим отва ра ју суб вер зив на по гла вља Али си ног све та, 
„До бар са вет јед не гу се ни це” и „За ло гај гљи ве”, на стра ни ца ма књи ге 
обе ло да њу је се исти на о тај ним слу жба ма ко је спро во де ма сов ну, не кон-
тро ли са ну и без об зир ну шпи ју на жу гра ђа на, због че га мре жа Tor све 
ви ше по ста је про је кат еска пи зма.

Уко ли ко обра ти мо па жњу на са му струк ту ру књи ге, ви де ће мо ау то-
ро ву тен ден ци ју да, уз хе те ро то пи ју, свој ис тра жи вач ки ру ко пис пред ста-
ви као низ ди ја ло га ко ји да ју не пот пу не од го во ре, али у ве ли кој ме ри 
отва ра ју вра та па ни ке јед ног нео б у зда ног си сте ма. Oдлучујући се за по е-
ти ку раз го во ра, у ди ја ло зи ма са Ф. Пу ши ном (кри ми на ли стич ка по ли ци ја), 
Ф. Лан ге ом (др жав но ту жи ла штво Вер де на), Ф. Вал те ром (IT струч њак), 
Е. Лу ма ном (про је кат Tor) и дру гим осо ба ма ко је сво јим из ја ва ма „ма пи-
ра ју” пу та њу ис тра жи ва ња, Ано ни мус упо зо ра ва на још јед ну за бри ња-
ва ју ћу чи ње ни цу. De ep Web je ко ло сал на ме мо ри ја за про шло, са да шње, 
бу ду ће. Као „утро ба лед ног бре га”, овај уни вер зум у се бе ин кор по ри ра 
чи та ве бан ке по да та ка, уга ше не ин тер нет стра ни це, мр тве лин ко ве и 
адре се, са хра ње не иден ти те те, по дат ке уни вер зи те та, уста но ва, ба на ка, 
по да та ка о кли јен ти ма, нај ве ћу ме те о ро ло шку ар хи ву, тај не ин фор ма ци је 
На се, но ве не ин дек си ра не сај то ве... Он по ста је „по друм ко ји већ ду же 
вре ме же ли мо да очи сти мо”, по друм „у ко јем се чу ва ју рет ко сти, са бла-
сни и не по треб ни све до ци вре ме на као што су ба ки не ста ре пор це лан ске 
лут ке ко је је зи во зу ре у нас”.

Шта је он да ко нач ни циљ „се лид бе” ин фор ма ци ја из ви дљи вог у 
скри ве ни па ра лел ни свет? Пот пу на по де ла? Да ли то зна чи да се ве ли ки 
део на шег лич ног и за јед нич ког Уни вер зу ма, на ша про шлост и са да шњост, 
већ не по врат но гу бе у јед ном Дру гом уни вер зу му, чи ји је зик још не 
по зна је мо и ко ји нам оста је не до сту пан? Да ли из во р ном чо ве ку оста је 
са мо СЕ ЋА ЊЕ, док га Ма ши на и њен свет са да ПАМ ТЕ са мо као ин фор-
ма ци ју? Да ли ће он да Не ко или Не што јед ном ре кон стру и са ти и мој свет 
са мо на осно ву ме мо риј ског софт ве ра (баш као у фил му Her), из вла че ћи 
ме из „по дру ма пу ног пра ши не”? По пут „ма гич ног све та ду хо ва, ре ин-
кар на ци је, чи ни и зам ко ва”, као ду бо ка ве за крип то гра фи је и ма ги је и 
ми стич на ег зе ге за, De ep Web нам се мо же чи ни ти као ма гич но ме сто 
ко је не же ли мо да на пу сти мо, као ме сто за но ве спо зна је и но ву уте ху, 
али исто та ко и као утва ра – „са вр ше ни” про дукт чо ве чан ства и ње го ве 
тех нич ке аро ган ци је, ко ја све ви ше усто ли ча ва „дан те ов ски про стор” 
ди ги тал ног па кла и ис ку ша ва гра ни це људ ског Ума, де ле ћи овај свет на 
по вла шће не и пот чи ње не.

То нас на са мом кра ју и до во ди до јед ног од кључ них пи та ња ове 
књи ге, а мо жда су упра во ре чи са мог ау то ра то из ра зи ле на нај бо љи на-
чин: „По сто је ства ри пред ко ји ма ду го за тва ра мо очи све док не од лу чи-
мо да се ухва ти мо у ко штац са њи ма. Мре жа Тor си гур но не пред ста вља 
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ре во лу ци о нар но от кри ће. Да кле, не зна чи да са да мо ра мо да про ме ни мо 
свој жи вот и да жи ви мо у ши фро ва ном све ту. То та ко ђе не зна чи да тех-
но ло шко от кри ће мо же да нам до не се до бро или зло. То за пра во зна чи 
да тре ба да се по за ба ви мо овим пи та њи ма уко ли ко не же ли мо да нас оно 
пред чи ме смо ду го за тва ра ли очи, за то што је пре ви ше сло же но и те шко 
ухва ти ти се у ко штац с њим, јед ног да на са че ка и поч не да упра вља на-
шим жи во том. Мо ра мо да по ђе мо од се бе а не од тај них слу жби или од 
Едвар да Сно у де на (...) Не сме мо да се по на ша мо као да је ова мре жа ме сто 
ко је нам пру жа ано ним ност, сло бо ду и уто пи ју...” 

Ин тер нет као „су срет ко до ва” ма ши не и људ ског ума и „фик ци ја” 
ко ја ме ња свет, по ста је од го вор ност соп стве ног Твор ца. Ова књи га не 
гово ри са мо о све тлој и мрач ној стра ни сло же ног ин тер нет си сте ма. Ова 
књи га је сте але го ри ја све тле и там не стра не чо ве ка, ко ја нас из но ва 
вра ћа соп стве ној при ро ди. Рав но те жа за ме ње на екс пан зи јом Не че га 
што је љу ди ма да ва ло илу зи ју нео гра ни че не су пер и ор но сти соп стве не 
ци ви ли за ци је, као по сле ди цу је до не ла не схва тљи вост чо ве ко вог Пу та 
у њој. Ис пи су ју ћи ру ко пис, ко ји по ста је ау тен тич на „ис по вест” та кве 
циви ли за ци је на по че ци ма тре ћег ми ле ни ју ма, ау тор књи ге De ep Web: 
мрач на стра на ин тер не та по ста вља основ ни циљ са вре ме ном чо ве ку: 
ПРЕ У ЗЕ ТИ ОД ГО ВОР НОСТ ПРЕД СВЕ ТОМ КО ЈИ СИ САМ СТВО РИО!

Сне жа на САВ КИЋ




