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МА РИ ЈА ЛИП КОВ СКИ

ИН ТЕР НЕТ КАО ПЕР ФОР МА ТИВ НИ ПРО СТОР: 
ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ  

ПЕР ФОР МЕ РА

1. Увод

На ша кул ту ра исто вре ме но те жи бес крај ном 
умно жа ва њу ме ди ја и бри са њу уоч љи во сти ме ди ја ци је. 

У крај но сти, она те жи да уни шти ме ди је 
упра во умно жа ва ју ћи их.1

Са вре ме ни свет би се мо гао од ре ди ти ви со ким сте пе ном ме
ди ја та ци је. Сту ди је ка жу да се де ве де сет про це на та свих на ших 
ме диј ских ин тер ак ци ја од ви ја пу тем екра на. Про во ди мо око че ти ри 
са та днев но ис пред екра на, и то све ре ђе ис пред са мо јед ног екра на. 
У ве ћи ни слу ча је ва то су два или ви ше екра на си мул та но. Екран 
је по стао наш про зор у свет, и де мир липен џер кроз ко ји при ка
зу је мо се бе све ту. 

Вир ту ел на ре ал ност увек је би ла одво је на од на ше сва ко дне
ви це ја сном гра ни цом и вољ ним чи ном пре ла ска. По чев ши од 
тре нут ка ка да је те ле ви зиј ски екран по стао са став ни део сва ког 
до ма ћин ства, а гра ни ца из ме ђу фик ци је и ре ал но сти за ма гље на. 
По ја вом ин тер не та, а по себ но ње го вом ком би на ци јом са те ле ко
му ни ка циј ским тех но ло ги ја ма, ова гра ни ца се бри ше. 

У са вре ме ном дру штву се све ви ше од но са и ко му ни ка ци ја, 
лич них као и по слов них, од ви ја пу тем ин тер не та. У иде о ло шко

1 Jay Da vid Bol ter, Ric hard Gru sin, Re me di a tion – un der stan ding new me dia, 
MIT Press, Lon don 1988.
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тех но ло шком сми слу и да ље жи ви мо у по сле ди ци ма ма сов ног 
оду ше вље ња ра чу нар ском тех но ло ги јом, ко ја по чи ње кра јем XX 
ве ка и озби љан за мах до би ја у пр вој де це ни ји XXI ве ка. За ве ћи ну 
љу ди тех но ло шки на пре дак и да ље је из јед на чен са ци ви ли за циј
ским на прет ком. Ин тер нет је не рет ко ви ђен као Ме си ја но вог дру
штве ног по рет ка, ко ји ће нам до не ти де мо кра тич ност рас по ла га ња 
сво јим основ ним ре сур сом, ин фор ма ци јом. На кон раз о ча ра ња у 
ве штач ку ин те ли ген ци ју, ко ја и по ред ду го роч них ула га ња и ис
тра жи ва ња ни је до ве ла до же ље них ре зул та та, сај берпо кло ни ци 
окре ну ли су се ка иде ја ма као што су но ос фе ра, умко шни ца итд.2 
Кри ти ча ри ди ги тал ног умре жа ва ња нај че шће су исме ва ни као пред
став ни ци ста рог, ре гре сив ног и кон зер ва тив ног устрој ства све та, 
ге не ра ци је тех но ло шки не пи сме них ко ја из у ми ре. Ипак, у по след ње 
вре ме по ја вљу је се све ви ше кри тич ких по гле да на фе но мен ко ји 
пред ста вља ју ди ги тал не тех но ло ги је уве де не у на шу сва ко дне ви цу, 
а ти по гле ди при па да ју љу ди ма ко ји се ни ка ко не мо гу под ве сти 
под при пад ни ке „за ста ре лог” ме диј ског си сте ма. Не ки од њих би ће 
по ме ну ти у овом ра ду. Иа ко се не рет ко раз ли ку ју по ту ма че њи ма 
и по сле ди ца ма ди ги тал ног умре жа ва ња огром ног бро ја љу ди на 
сва ко днев ном ни воу, ови ми сли о ци се сла жу у јед ном – ди ги тал
на пи сме ност не зна чи са мо уме ти ко ри сти ти Fa ce bo ok или Go o gle. 
Она зна чи обра зо ва ње и раз ви ја ње кри тич ког на чи на ми шље ња о 
ди ги тал ним тех но ло ги ја ма. По сма тра но на ма кро ни воу, пи та ње је 
на ко ји на чин оне сто је у спре зи са тре нут ним вла да ју ћим дру штве
ним и еко ном ским си сте мом, а на ми кро ни воу – ко је су по сле ди це 
сва ко днев ног ко ри шће ња ових услу га на пси хо ло ги ју по је дин ца 
и ма се. 

По ла зим од иде је о нео п ход но сти бол ног из ла ска из ста ди ју
ма на ив ног по ве ре ња и оду ше вље ња; у од но су са ин тер не том смо 
ста вље ни не са мо у по зи ци ју „на ив ног гле да о ца” – оних нео бра зо
ва них и нео ба ве ште них љу ди ко ји су на по чет ку XX ве ка пу ца ли 
у глум ца ко ји је глу мио Ја га – већ у ап сурд ну по зи ци ју „на ив ног 
пе р фор ме ра”.

„Дру штве не мре же иза зва ле су ко лек тив ну оп се си ју ’ме наџ
мен том иден ти те та’.”3 Уз по моћ ин тер не та сва ко мо же да кре и ра 
и рекре и ра се бе, сво ју лич ност и иден ти тет. Ин тер нет да је осе ћај 
бес ко нач но сти, аморф но сти, флу ид но сти. Са мо из ла жу ћи се ту ђим 
кре а ци ја ма, ко ри сник мо же да из ла же дру ге соп стве ним кре а ци
ја ма, са осе ћа њем да кре и ра „се бе”, да „на сту па” пред дру ги ма, и 

2 При мер са срп ског го вор ног под руч ја мо же се на ћи на http://www.no va
 svest.co m/ve sti?id =62.

3 Ge ert Lo vink, Net works wit ho ut a ca u se – a Cri ti que of So cial Me dia, Po lity 
Press, Lon don 2011.
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сам ве ру ју ћи у ствар ност соп стве не фик ци је. На тај на чин он по
ста је оно што на зи ва мо „на ив ни пе р фор мер”. 

Рад се ба ви ана ли зом по зи ци је са вре ме ног ко ри сни ка ин тер
не та, пре све га ко ри сни ка дру штве них мре жа, као по зи ци јом на
ив ног пер фор ме ра. У сле де ћем по гла вљу се по ја шња ва ју пој мо ви 
„на ив ног ко ри сни ка” и „на ив ног пер фор ме ра” упо ре ђи ва њем са 
пој мом „на ив ног гле да о ца”. У тре ћем по гла вљу ба вим се еко ном
скотех но ло шким раз ло зи ма ко ји су до ве ли до по ја ве ових фе но
ме на. У че твр том по гла вљу ана ли зи рам узро ке и по сле ди це бри
са ња гра ни це из ме ђу објек тив не и вир ту ел не ствар но сти, док у 
пе том и ше стом по гла вљу ана ли зи рам фе но ме но ло шки про стор 
и вре ме ин тер не та. У крат ком сед мом по гла вљу из но сим прет по
став ке о раз ло зи ма за екс пан зи ју ин тер не та. У за кључ ку су ми рам 
по сле ди це ко је сва ко днев но жи вље ње фе но ме на на ив ног пе р фор
ме ра има на по је дин ца и дру штво.

2. На ив ни ко ри сник

По јам „на ив ног гле да о ца” уво де ту ма чи и исто ри о гра фи фил
ма. Као ико нич ка сли ка на ив ног гле да о ца узи ма се ма са ко ја је пре ма 
увре же ној ур ба ној ле ген ди по бе гла из би о ско па су о че на са сли ком 
во за ко ји иде ка њи ма на пре ми је ри фил ма Ула зак во за у ста ни цу 
бра ће Ли ми јер (Lu miè re). Иа ко исти ни тост ове при че ни је по твр ђе
на, она пред ста вља је дан од основ них ми то ва по ста ња фил ма.

На ив ни гле да лац по ја вљу је се и као фо р ма тив на фи гу ра ра них 
не мих фил мо ва. Нај по зна ти ји при мер је на слов на уло га из крат ког 
фил ма Уј ка Џош и по крет не сли ке4 Едви на Пор те ра (Ed win Por ter) 
из 1902. Уј ка Џош је гле да лац у би о ско пу ко ји ни је у ста њу да раз
ли ку је филм ску фик ци ју од ствар но сти. Та ко он пле ше са де вој ком 
са екра на, али по бег не ка да на ње га кре не воз. На кра ју, уј ка Џош 
гу би кон тро лу над со бом: он на па да екран и уни шта ва га, љу бо
мо ран на му шкар ца ко ји за во ди „ње го ву” же ну. Ме ђу тим, на ла зи 
је ди но про јек ци о ни сту. 

Оно што је за ме не ва жно је сте на чин на ко ји се филм ме та
фик ци о нал но об ра чу на ва са на ив ним гле да о цем, ко ји је су штин
ски раз ли чит од на чи на на ко ји се ин тер нет од но си пре ма свом 
на ив ном ко ри сни ку. 

Уз очи глед ну ре фе рен цу упра во на го ре по ме ну ту пре ми је ру 
фил ма Ула зак во за у ста ни цу, филм екс пли цит но ука зу је на по на
ша ње уј ка Џо ша, на ив ног гле да о ца, као по гре шно, сме шно и на зад

4 Un cle Josh and the Mo ving Pic tu re Show. Филм се мо же по гле да ти на: https:// 
www.you tu be.co m/watch?v=UHQPUlB6SRM.
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но. Исме ва се упра во то што он фик ци ју ви ди као ствар ну. Ово се 
нај бо ље мо же ви де ти на са мом кра ју фил ма, ка да уј ка Џош уни шта
ва филм ско плат но и от кри ва про јек ци о ни сту. Овим по ступ ком 
филм са мог се бе раз от кри ва као илу зи ју. Ово је и по ру ка овог дво
ми нут ног оства ре ња са по че та ка филм ске умет но сти: сме ха је вре
дан онај ко ме ни је ја сно да је филм илу зи ја. 

Ме ђу тим, ако по гле да мо са вре ме не ди ги тал не ме ди је на ла зи
мо упра во су прот ну тен ден ци ју. На ин тер не ту убе дљи во не до ста ју 
ау то ре флек сив ни и ме та фик тив ни са др жа ји. На про тив, у кон тек
сту ин тер не та на и ван и на за дан ко ри сник је упра во онај ко ји са
др жа је ин тер не та и со ци јал них мре жа не ви ди као ствар ност. Док је 
филм од сво јих са мих по че та ка те жио ка де ми сти фи ка ци ји сво је 
тех но ло ги је и ти ме ка ства ра њу про све тље ног гле да о ца ко ји је у 
ста њу да „чи та” филм ску син так сту као на ра тив, ин тер нет те жи 
упра во су прот ном – ства ра њу на ив ног ко ри сни ка ко ји пу тем екс
пан зи је дру штве них мре жа и им пе ра ти ва ко је оне ус по ста вља ју 
у со ци јал ном и про фе си о нал ном жи во ту по ста је на ив ни пер фор
мер: осо ба ко ја не све сно глу ми свој жи вот, игра са му се бе. 

Ово би пред ста вља ло сам крај про це са ко ји је још 1985. на ја вио 
Жан Бо дри јар (Jean Ba u dril lard): „Ра ди се о за ме њи ва њу ствар ног 
ње го вим зна ци ма, то јест, о јед ној опе ра ци ји од вра ћа ња од сва ког 
ствар ног про це са ње го вим опе ра тив ним двој ни ком, ме та ста бил ном, 
про гра мат ском, не по гре ши вом озна ча ва ју ћом ма ши ном, ко ја ну ди 
све озна ке ствар ног и оства ру је крат ке спо је ве свих ње го вих пе ри
пе ти ја (...) То над ствар но са да је већ за шти ће но од има ги нар ног и 
од сва ког раз ли ко ва ња ствар ног и има ги нар ног (...)”.5 То је свет у 
ко ме би се, из ра жа ва ју ћи се Бо дри ја ро вим реч ни ком, пре шло из 
ре пре зен та ци је, пред ста ве – фе но ме на свој стве ног „ста рим” ме ди
ји ма у ко ме знак пред ста вља ствар ност – у си му ла ци ју у ко јој знак 
кри је ни шта ви ло. Као што ка же и Бо дри јар, пре тва ра ње зна чи да 
се не што пре тва ра да је не што дру го, док си му ла ци ја зна чи пре тва
ра ње да по сто ји не што че га не ма. Ако да кле чо век пу тем дру штве
них мре жа си му ли ра свој жи вот, он га ти ме не ги ра. 

Упра во тзв. ин тер ак тив ност од но сно пер фор ма тив ност ин тер
не та слу жи као глав ни ар гу мент ње го ве су пер и ор но сти у де мо кра
ти за ци ји све та у од но су на „ста ре” ме ди је. Док су се те ле ви зи ја и 
но ви не на ла зи ли у ру ка ма вла сти (др жав не или при ват не), ко је пре
ко уред ни ка и но ви на ра „ис пи ра ју мо зак” ко ри сни ци ма сер ви ра ју ћи 
им го то ве са др жа је и „ве ли ки на ра тив”,6 ин тер нет се пред ста вља 

5 Жан Бо дри јар, Си му ла крум и си му ла ци ја, прев. Фрида Филиповић, Све
то ви, Но ви Сад 1991.

6 „Ве ли ки на ра тив” је тер мин ко ји је увео пост мо дер ни фи ло зоф и тео
ре ти чар Жан Фран соа Ли о тар (JeanFrançois Lyotard) у свом де лу Пост мо дер но 
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као оли че ње сло бод ног ме ди ја ко ји се на ла зи у ру ка ма ко ри сни ка. 
Ко ри сник не са мо што мо же сам да би ра из на из глед бес крај ног 
мо ра на из глед не цен зу ри са ног са др жа ја већ је у ста њу да му и сам 
до при не се ге не ри шу ћи соп стве ни са др жај. Сај бервер ни ци ве ру ју 
у но ву кре а тив ност ко ју ће до не ти ова мо гућ ност ин тер ак ци је са 
ин тер не том. За њих, те ле ви зи ја је ме диј „дру штва спек та кла”7 у 
ко ме је чо век све ден на гле да о ца соп стве ног жи во та. Ин тер нет тре
ба да до не се осло бо ђе ње од иде о ло ги је по сма тра ња. Ме ђу тим, по
сто је од ре ђе ни на чи ни ко ји ма се по сти же да се уме сто ак ци је и 
кре а ци је у сај берпро сто ру ну жно до га ђа – си му ла ци ја. 

У на став ку ћу се до та ћи дру штве ноеко ном ских раз ло га за 
ова кво ста ње ства ри, а за тим ћу се ба ви ти на чи ни ма ко ји ма се по
сти же да на ив ни ко ри сник си му ли ра сво је по сто ја ње. Сај берпро
стор (а у не ку ру ку и сај бервре ме) про из вод је људ ског де ло ва ња 
ко је има вр ло ја сне ци ље ве и свр ху. Ди зај ном софт ве ра про гра ми
ра се наш на чин ди ги тал не ко му ни ка ци је и из ра жа ва ња, од но сно 
наш вир ту ел ни је зик. А је зик и на чин ми шље ња су нео дво ји во 
по ве за ни.

3. Еко ном скотех но ло шки раз ло зи

Ви мо жда ни сте за ин те ре со ва ни за еко но ми ју,
али еко но ми ја је за ин те ре со ва на за вас.8

Andre ́ Si mon

Не тре ба би ти еко ном ски ге ни је па схва ти ти да се ин тер нет 
раз вио из ору ђа за кре и ра ње и одр жа ва ње гло бал ног тр жи шта у 
гло бал но тр жи ште по се би – тр жи ште ин фор ма ци ја. Као и сва ко 
са мо ре гу ли са но тр жи ште, гло бал но тр жи ште ин фор ма ци ја пред
ста вља са вр ше но тло за раз ви ја ње мо но по ла, као што су у кон крет
ном слу ча ју ин тер не та Go o gle или Fa ce bo ok. Иа ко је Go o gle још од 
2013. го ди не под ис тра гом Европ ске ко ми си је због ма ни пу ла ци је 
ин фор ма ци ја ма и мо но по ли за ци је, по сто ји низ про бле ма ко ји оте
жа ва ју ре гу ла ци ју овог тр жи шта, чи ји смо је ди ни ре сурс ко јим се 
тр гу је за пра во ми, на ив ни ко ри сни ци. Јер ин фор ма ци ја не по сто ји 
без љу ди. 

ста ње из 1979. го ди не. Тер мин озна ча ва ма хом ре ли ги о зне и ин сти ту ци о нал не 
на ра ти ве ко ји слу же ка ко да си сте ма ти зу ју, та ко и да ле ги ти ми зу ју тре нут но 
ста ње ства ри. 

7 „Дру штво спек та кла” је тер мин ко ји је увео си ту а ци о ни ста Ги Де бор 
ше зде се тих го ди на про шлог ве ка. https://anar hi stic kabi bli o te ka.ne t/li brary/gu y
de borddru stvospek ta kla.

8 „You may not be in te re sted in the eco nomy, but the eco nomy is in te re sted in 
you.”
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Про блем ко ји пр во уо ча ва мо је упра во не ма те ри јал ност од
но сно не де фи ни са ност про дук та ко јим се тр гу је. Fa ce bo ok, ко ји 
ма сов но ку пу је дру ге со ци јал не мре же као што су In sta gram или 
What sApp, Go o gle и још не ко ли ко при ват них ком па ни ја ко је вла
да ју ин тер не том с јед не стра не ко ри сте ин фор ма ци је са ку пље не од 
ко ри сни ка да би се ге не ри са ли са др жа ји и при ву кли но ви ко ри сни
ци, а с дру ге стра не мо не та ри зу ју те ин фор ма ци је у ре клам не свр хе 
пот пи си ва њем уго во ра са дру гим кор по ра ци ја ма. На тај на чин 
они успе ва ју да оства ре про фит не на пла ћу ју ћи сво је услу ге „ко
ри сни ци ма”, за ко је се ис по ста вља да и ни су пра ви ко ри сни ци већ 
про из во ди чи је се ин фор ма ци је и па жња про да ју дру гим фир ма ма. 

По ста вља се да кле пи та ње: ко је уоп ште над ле жан да ре гу ли
ше ово тр жи ште? Европ ска ко ми си ја де фи ни тив но не ма ју рис дик
ци ју над Go o gleом, ко ји је као фир ма ре ги стро ван у САД, ни ти 
има еко ном ске и по ли тич ке мо ћи да из вр ши при ти сак на аме рич ку 
вла ду не би ли она уве ла кон тро лу. С дру ге стра не, ми ли јар де љу ди 
до бро вољ но да ју сво је по дат ке, зна ње и при су ство овим фир ма ма 
у при ват ном вла сни штву, не би ли на ста ви ли да „бес плат но” ко
ри сте њи хо ве услу ге. 

Ту до ла зи мо до дру гог про бле ма. Ар хи тек ту ра ин те р не та ка
квог га по зна је мо да нас (Web 2.0) ну жно из и ску је мо но по ле да би 
функ ци о ни са ла. На кон ве ли ког кра ха dot.com ере, ка да су мно ге 
ин тер нетком па ни је бан кро ти ра ле, не ко ли ци на ин жи ње ра, би зни
сме на и про гра ме ра од лу чи ли су да „ре фор ми шу” ин тер нет. Та ко 
се ро дио тзв. Web 2.0, ко ји да нас већ узи ма мо здра во за го то во као 
је ди ни мо гу ћи об лик ко му ни ка ци је са World Wi de Webом. Оно што 
је про ме ње но у од но су на dot.com је ар хи тек ту ра ин тер не та. Но ва 
ар хи тек ту ра је „ар хи тек ту ра пар ти ци па ци је” – та ко је на зи ва је дан 
од тво ра ца Web 2.0 Тим О’Рај ли (Tim O’Re illy) на свом вебсај ту.9 
Ико нич ки пред став ни ци Web 2.0 су упра во Go o gle, Fa ce bo ok, Wi ki
pe dia, You Tu be. У су шти ни, Web 2.0 пред ста вља за о крет од ин тер
не та на ком су са др жај мо гли да ге не ри шу са мо про фе си о нал ци ка 
ин тер не ту на ком пер со нал ни вебсајт за ме њу је плат фор ма ко ја 
омо гу ћа ва огром ну ко ли чи ну тзв. userge ne ra tedcon tentа (са др жа ја 
ко ји ге не ри шу ко ри сни ци). И сам Тим О’Рај ли на свом вебсај ту 
ка же да је је дна од глав них од ли ка Web 2.0 „софт вер ко ји се по бољ
ша ва што га ви ше љу ди ко ри сти”.10 Иа ко на пр ви по глед ова де
фи ни ци ја из гле да вр ло бе не во лент но, па чак и по зи тив но, на ду же 
ста зе она ну жно ге не ри ше мо но по ле. Go o gle и Fa ce bo ok има ју сми
сла и функ ци о ни шу са мо на осно ву то га што има ју ве ли ки број 

9 http://www.ore illy.com /pub /a/web 2/ar chi ve/whatisweb20.html.
10 „Soft wa re that gets bet ter the mo re pe o ple use it.” Ibid. 
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ко ри сни ка. Ко ји је сми сао дру штве не мре же ако „ни су сви та мо”? 
Go o gle ге не ри ше сво је услу ге на ни воу ал го ри там ског из ра чу на ва ња 
ста ти сти ке – уко ли ко не ма љу ди ко ји га ко ри сте и ко ји ну де сво је 
по дат ке као ста ти сти ку, Go o gle не би мо гао да функ ци о ни ше, од но
сно не би био ре ле ван тан. На рав но у мо не та ри за ци ји плат фор  ме, за 
раз ли ку од пре ва зи ђе ног пер со нал ног вебсај та, мо же про фи ти ра ти 
са мо онај ко ји по се ду је са му плат фор му, ни ка ко онај ко ји је ко ри сти.

Су шти на је, на рав но, у про фи ту. По треб но је на пра ви ти ини
ци јал ну софт ве р ску плат фо р му и при ву ћи мно штво љу ди да се 
укљу чи. Ко ри сни ци ће са ми да ге не ри шу са др жа је ко је кон зу ми
ра ју, а због ве ли ког про то ка ин фор ма ци ја и бро ја ко ри сни ка ка пи
та ли зо ва ће се на ре клам ном про сто ру. Кључ на раз ли ка у од но су 
на те ле ви зи ју је у то ме што су на те ле ви зи ји пла ће ни љу ди ко ји 
про из во де са др жа је. 

Џа рон Ла ни је (Ja ron La ni er) да је за ни мљив при мер у сво јој 
књи зи Ко по се ду је бу дућ ност? (Who owns the Fu tu re?).11 Он на во ди 
при мер фо то граф ске ком па ни је Ко дак, ко ја је у јед ном тре нут ку 
мо но по ли зо ва ла про из вод њу фил ма. На вр хун цу свог успе ха ком
па ни ја је за по шља ва ла ви ше од 140.000 љу ди и вре де ла 28 ми ли јар
ди до ла ра. Као па ра ле лу Ко да ку, Ла ни је на во ди Ин ста грам – „да
на шње ли це ди ги тал не фо то гра фи је”. Ка да је 2012. Феј сбук ку пио 
Ин ста грам за ми ли ја р ду до ла ра, Ин ста грам је за по шља вао са мо 13 
љу ди. Ни је те шко уви де ти дис про пор ци ју, и схва ти ти ко ју ко ли чи
ну про фи та овај ма њак људ ства до но си они ма ко ји по се ду ју ин тер
нет ске плат фо р ме и „обла ке”.

4. Бри са ње гра ни це из ме ђу фик ци је и ре ал но сти  
као од у зи ма ње мо гућ но сти кре а тив но сти

У исту ка те го ри ју са не мо гућ но шћу да се про на ђе 
не ки ап со лут ни ни во ствар ног спа да 

и не мо гућ ност да се про из ве де илу зи ја. 
Илу зи ја ви ше ни је мо гу ћа за то 

што ни је мо гу ће ствар но. 
 Жан Бо дри јар, Си му ла крум и си му ла ци ја

На ша кул ту ра исто вре ме но те жи бес крај ном 
умно жа ва њу ме ди ја и бри са њу уоч љи во сти ме ди ја ци је. 

У крај но сти, она те жи да уни шти ме ди ја ци ју 
упра во умно жа ва ју ћи ме ди је.

Џеј Деј вид Бол тер, Ричард Гру зин, Ре ме ди ја ци ја – раз у ме ва ње но вих ме ди ја12

11 Ja ron La ni er, Who owns the fu tu re?, Si mon & Schu ster, New York 2013.
12 J. D. Bol ter, R. Gru sin, Ibid.
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Од по чет ка ре во лу ци је у људ ској пер цеп ци ји за по че тој фо то
граф ском сли ком, сна жна по де ла све та на „ствар ност” и „фик ци ју” 
по ста је све сла би ја и сла би ја. Као што ис ти че Ан дре Ба зен (An dré 
Ba zin) u свом де лу Шта је филм?13: „Ау то ма ти зо ва на про дук ци ја 
је ра ди кал но ути ца ла на на шу пси хо ло ги ју сли ке. Објек тив на при
ро да фо то гра фи ја при до да је јој ква ли тет кре ди би ли те та ко ји не 
по сто ји ни у јед ном дру гом про це су ства ра ња сли ка. Упр кос би ло 
ком при го во ру ко ји наш кри тич ки дух мо же да по ну ди, при мо ра
ни смо да при хва ти мо обје кат ко ји је ре про ду ко ван као ства ран.” 
Ме ђу тим, као што смо ви де ли у дру гом по гла вљу, филм се још на 
са мом свом по чет ку стро го об ра чу нао са они ма ко ји ни су уме ли 
да раз дво је филм ску ствар ност од ре ал не. Ин тер нет је, у ком би
на ци ји са те ле ко му ни ка ци ја ма, са со бом до нео но ву ре во лу ци ју 
у пе р цеп ци ји ви р ту ел не ствар но сти. За пра во, он са со бом до но си 
је дан ре вер зи би лан про цес: не са мо да ви р ту ел ну ствар ност узи
ма мо као ре ал ну већ ви р ту ел ном ствар но шћу си му ли ра мо ре ал ну. 

 Фик ци ја од но сно ви р ту ел на ствар ност увек је од нас би ла 
оде ље на све сним чи ном пре ла ска (од ла зак у по зо ри ште или би о
скоп, пу шта ње фил ма код ку ће, отва ра ње књи ге). Чо век је из раз
ли чи тих мо ти ва, али увек све сно и сми шље но, по ста јао ко ри сник 
вир ту ел не ствар но сти. При ме ћу је мо ка ко, по чев ши од то га ка ко су 
ра дио и те ле ви зи ја по ста ли чла но ви сва ког до ма ћин ства ко ји су 
че сто са мо „по за ди на сва ко дне ви це”, ли ни ја ко ја де ли ствар но сти 
од фик ци је по ста је све бле ђа. Ула ском „па мет ног” те ле фо на у сва
ко днев ну упо тре бу ова гра ни ца се у пот пу но сти за ма гљу је, па мо
жда чак и бри ше. Ин тер нет са сво јом све при сут но шћу кроз „па мет
ни” те ле фон по ста је фик тив на ствар ност ко ја се у то ли кој ме ри 
ме ша и по ста је део на ше сва ко днев не „објек тив не” ствар но сти да 
се гра ни ца из ме ђу ме ди ја и ре ал но сти бри ше. Екран је по стао наш 
про зор у свет и де мир липен џер кроз ко ји при ка зу је мо се бе све ту. 

„Дру штве не мре же иза зва ле су ко лек тив ну оп се си ју ’ме наџ
мен том иден ти те та’”, ка же Герт Ло винк (Ge ert Lo vink) у сво јој књи
зи Мре же без раз ло га.14 У све ту са др жа ја ко ји ге не ри шу ко ри сни ци, 
они ко ји мо гу да кре и ра ју вир ту ел ну ствар ност ни су ви ше са мо 
„ода бра ни”, са ства ра лач ким да ром и огром ном ко ли чи ном по све
ће но сти. Уз по моћ ин тер нет ских плат фор ми сва ки ко ри сник мо же 
да кре и ра, али не би ло шта: мо же да кре и ра се бе, сво ју лич ност и 
иден ти тет. 

Ме ђу тим, да нас то ни је ви ше из ми шља ње дру гог се бе, свог 
ава та ра, уз ужи ва ње у сло бо ди ко ју да је ано ним ност као што је то 

13 An dré Ba zin, What is Ci ne ma?, Ca bo o se, Mon tréal 2009.
14 G. Lo vink, Ibid.
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би ло у ери пре Web 2.0. Да нас Fa ce bo ok, Lin ke dIn, In sta gram итд. 
ин си сти ра ју на то ме да је твој вир ту ел ни иден ти тет за пра во из раз 
пра вог, је дин стве ног те бе. Fa ce bo ok ви ше не до зво ља ва ре ги стра
ци ју под псе у до ни мом. Тен ден ци ја ин тер не та да нас је про тив ано
ним но сти, а за кре а ци ју је дин стве ног вир ту ел ног иден ти те та, ко ји 
ће у јед ној ба зи по да та ка са др жа ти све па ра ме тре тво је лич но сти: 
од по да та ка о то ме ка ко из гле даш, шта во лиш, ко је књи ге чи таш, 
ко је сај то ве по се ћу јеш, пре ко тво је по ро ди це и при ја те ља, до бро ја 
тво је кре дит не кар ти це и ста ња на ра чу ну. Јер са мо се по мо ћу си
сте ма ти за ци је свих тих па ра ме та ра мо же од ре ди ти иде ал на циљ на 
гру па мар ке тин га.

Ства ра ју ћи „пра вог се бе” у вир ту ел ној ствар но сти, ко јој смо 
пу тем па мет них те ле фо на по ве за них са ин тер не том из ло же ни 24 
са та 7 да на у не де љи, ми кон стант но пре тва ра мо објек тив ну ре ал
ност у вир ту ел ну не би ли она до би ла дру штве но пре по зна ва ње и 
ти ме по ста ла „ствар ни ја”. Кри ла ти ца „ако ни је на Fa ce bo okу као 
да се ни је ни де си ло” мо жда де лу је сме шно и на ив но, али за ве ћи ну 
ко ри сни ка дру штве них мре жа она пред ста вља им пе ра тив. То је 
са мо до каз да је „спек такл ушао у сва ко мо гу ће под руч је и ње го
ва ра ши ре на моћ је учи ни ла прак тич но не мо гу ћим би ло ка кав 
гест, об лик ко му ни ка ци је или ак ци је ко ји ни је ме ди ја ти зо ван, ди
ги та ли зо ван и ар хи ви ран”.15 

Ме ђу тим, си ту а ци ја је још озбиљ ни ја: не рет ко се на ла зи мо у 
си ту а ци ји да си му ли ра мо ре ал ност не би ли она до би ла сво је рав
но прав но по сто ја ње у вир ту ел ном све ту. Ако сам ја за и ста срећ на, 
те ока чим сво ју на сме ја ну сли ку на Fa ce bo ok и из ме ни ја иза бе рем 
оп ци ју „fe e ling gre at” („осе ћа се од лич но”), по сто ји ли у вир ту
ел ном све ту он то ло шка раз ли ка из ме ђу те си ту а ци је, и оне у ко јој 
се ја у ства ри осе ћам гро зно, али ока чим на сме ше ну сли ку на ин
тер нет и иза бе рем исту оп ци ју? На вир ту ел ној плат фор ми раз ли ке 
не ма. Си му ла ци ја је пот пу на, а ре ал но осе ћа ње је ире ле вант но. 

Крај њи ефе кат ко ји дру штве не мре же има ју на са мо по у зда ње 
и са мо по што ва ње сли чан је си му ла ци ја ма поп кул ту ре дру штва 
спек та кла, у ко јој су нам се пу тем те ле ви зиј ског екра на сер ви ра ли 
му шкар ци и же не ко ји из гле да ју и жи ве на на чин на ко ји ми, обич ни 
смрт ни ци, ни ка да не ће мо мо ћи. Си ту а ци ја је у слу ча ју дру штве
них мре жа са мо још ап сурд ни ја и озбиљ ни ја, бу ду ћи да су си му
ла ци је не та мо не ки су пер ста ро ви ко је не по зна је мо, већ на ши 
при ја те љи и по зна ни ци у стал ном гр чу да при ка жу ко ли ко је „до
бро би ти ја”. У крај њој ин стан ци, сва ко са мом се би по ста је си му

15 Герт Ло винк у тек сту „Стра хо ви и сно ви” („Net works fe ars and de si res”): 
https://net ti me.org /ListsAr chi ves/net ti mel9808/msg00015.html.
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ла ци ја ко ју не мо же да пра ти. На ше вир ту ел но „пра во ја” увек ће 
из гле да ти бо ље, срећ ни је и оства ре ни је не го ми са ми.

5. Про стор ин тер не та: ди зајн ин тер феј са  
као по глед на свет

У дру гом по гла вљу већ сам се до та кла но ве ар хи тек ту ре ин
тер не та ко ја под ра зу ме ва уво ђе ње мо но пол ске струк ту ре по сло
ва ња као ну жне. Ов де же лим да на гла сим да је сва ко де ло ва ње у 
окви ру про гра ми ра ног „userfri endly” („софт вер лак за ко ри шће ње”) 
софт ве ра, у ко ме се ко ри сник су сре ће са мо са бес крај но упро шће
ним ин тер феј сом, ну жно пред о дре ђе но ди зај ном и ар хи тек ту ром 
тог софт ве ра. 

Ту ле жи су шти на про бле ма са „но вом кре а тив но шћу” и „сло
бо дом” ко ју по др жа ва „userfri endly” софт вер. Ство ри ти не што зна
чи сло бод но се из ра жа ва ти и ком би но ва ти, на рав но уну тар за да тог 
окви ра. Овај за да ти оквир нео п хо дан је за умет ност, и пред ста вља 
нпр. стих и рит ми ку у по е зи ји, бо ју и об лик у сли кар ству, људ ско 
те ло и глас у по зо ри шту. Ме ђу тим, по сто ји раз ли ка из ме ђу сло
бо де кре а ци је уну тар окви ра и сло бо де из бо ра. У кре и ра њу сво јих 
он лајн про фи ла су сре ће мо се са сво ђе њем се бе на „mul ti plecho i ce
per so na lity” („лич ност ви ше из бо ра”); ми де фи ни ше мо сво ју лич
ност из бо ром из пре про гра ми ра ног ме ни ја, као што у ре сто ра ну 
би ра мо хра ну из по ну ђе ног је лов ни ка. Сло бо да ства ра ња је оне мо
гу ћена ме ни јем, јер сло бо да ко ја се ма ни фе сту је из бо ром из ме ђу 
оп ци ја ко је су уна пред де фи ни са не ни је сло бо да, а де фи ни тив но 
ни је ни ства ра лач ки чин. 

Про це сом вир ту е ли за ци је и вир ту ел не си му ла ци је ви ше ди
мен зи о нал на ствар ност и лич ност про јек ту је се на пло шност екра на 
и па ку је се у мо гућ но сти софт ве ра ко је су нам по ну ђе не. На ду же 
ста зе, ово мо же и мо ра ути ца ти на на чин на ко ји ми ви ди мо и де
фи ни ше мо са ми се бе у објек тив ној ре ал но сти. Ка ко то на во ди Ни
ко лас Кар (Nic ho las Ca rr) у свом члан ку „Да ли нас Go o gle за глу
пљу је?”:16 „... ме ди ји или дру ге тех но ло ги је ко ри шће не при ли ком 
уче ња или ве жба ња ве шти не чи та ња игра ју ва жну уло гу у об ли
ко ва њу не у рон ских ко ла у на шим мо зго ви ма. Екс пе ри мен ти по
ка зу ју да чи та о ци иде о гра ма као што је ки не ски раз ви ја ју знат но 
дру га чи ја мен тал на ко ла од ко ла про на ђе них код оних ме ђу на ма 
чи ји пи са ни је зик ко ри сти ал фа бет. Те ва ри ја ци је про сти ру се на 
раз ли чи те обла сти мо зга, укљу чу ју ћи оне ко је упра вља ју та ко 

16 https://kljuc ne ko sti.wor dpress.com /2015/10/17/nic ho lasca rrda li na sgugl
za glu plju je2/.
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ва жним са знај ним функ ци ја ма као што су пам ће ње и ту ма че ње 
звуч них и ви зу ел них на дра жа ја. Слич но то ме, за оче ки ва ти је да 
ће ко ла ис пле те на на шом упо тре бом Ин тер не та би ти дру га чи ја 
од оних ис пле те них чи та њем књи га или не ког дру гог штам па ног 
ма те ри ја ла.”

Џа рен Ле ни је тре ти ра исти про блем у сво јој књи зи Ти ни си 
уре ђај.17 Он за при мер на во ди MI DI (Mu si cal In stru ment Di gi tal 
In ter fa ce) та ста ту ру. MI DI је пр во бит но пред ста вљао на чин за пре
во ђе ње му зи ке на ди ги тал ни софт вер ски је зик. Из ми слио га је чо
век ко ји је био кла ви ја ту ри ста, а за сни ва се на прин ци пи ма кла
ви ја ту ре – јед ном дуг ме ту при пи су је се од ре ђе на тон ска вред ност. 
Вр ло бр зо MI DI је по стао стан дард ни је зик за пра вље ње елек трон
ске му зи ке (и за мно ге дру ге ства ри), и раз ли чи ти про гра ми и уре
ђа ји пра вље ни су та ко да од го ва ра ју овом стан дар ду. То што MI DI 
не од го ва ра дру гим му зич ким ин стру мен ти ма ко ји не по чи ва ју 
на ја сном раз гра ни че њу му зич ких то но ва, као што су ви о ли на или 
тру ба, пре ка сно је по ста ло ва жно. MI DI фор мат је већ по стао за
кљу чан.18 MI DI са да по сто ји у те ле фо ну, ком пју те ру и ми ли о ни ма 
дру гих уре ђа ја. Он је те мељ на ко ме се гра ди ве ћи на са вре ме не 
по пу лар не му зи ке. „Пре MI DIја , му зич ка но та би ла је бес крај на 
иде ја ко ја је на ди ла зи ла ап со лут ну де фи ни ци ју. То је био на чин 
ми шље ња за му зи ча ре, или на чин да се учи или за пи су је му зи ка. 
Би ла је ум но ору ђе ко је се раз ли ко ва ло од му зи ке са ме. (...) По сле 
MI DIја , му зич ка но та ни је ви ше са мо иде ја већ ри гид на, оба ве зна 
струк ту ра ко ју не мо жеш за о би ћи у окви ру ди ги тал ног. Про цес 
за кљу ча ва ња (lockin) је као та лас ко ји по сте пе но бри ше књи гу 
пра ви ла жи во та, ода би ра ју ћи из ме ђу ви ше знач но сти флек си бил не 
ми сли док се све ви ше и ви ше ми са о них струк ту ра ока ме њу је у 
де фи ни тив но од ре ђе ну ствар ност. (...) Ми [кре а то ри ди ги тал них 
тех но ло ги ја – прим. аут.] пра ви мо екс тен зи је ва шег би ћа, као што 
су да љин ске очи и уши (вебка ме ре и мо бил ни те ле фо ни) и про ши
ре но пам ће ње (свет де та ља ко је мо же те на ћи на не ту). То по ста ју 
струк ту ре по мо ћу ко јих се по ве зу јеш са све том и дру гим љу ди ма. 
Ове струк ту ре мо гу с дру ге стра не да про ме не на чин на ко ји раз
ми шљаш о се би и све ту.”

Ово ни су но ве ми сли. Још је Јо зеф Вај цен ба ум (Jo seph We i zen
ba um) при ме ћи вао ка ко ком пју те ри на ме ћу ме ха нич ки на чин раз
ми шља ња сво јим ко ри сни ци ма, и ка ко је опа сно да ва ти пред ност 
из ра чу на ва њу у од но су на ра су ђи ва ње. 

17 Ja ron La ni er, You are not a gad get, Al fred A. Knopf, New York 2010.
18 „Loc kedin” – тер мин ко ји се ко ри сти ка да не ки тех но ло шки си стем 

или кôд по ста не то ли ко ши ро ко ко ри шћен да је не мо гу ће ре фор ми са ти га због 
ко ли чи не при ме на ко ју има у софт ве ру и хар две ру.
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У да љем тек сту Џа рен Ле ни је ка же: „Софт вер из ра жа ва иде је 
о све му, од при ро де му зич ке но те до при ро де то га шта зна чи би ти 
лич ност. (...) Ка да кре а то ри ди ги тал них тех но ло ги ја ди зај ни ра ју 
про грам ко ји зах те ва од те бе да се по на шаш пре ма ком пју те ру као 
да је осо ба, они тра же од те бе да не ким де лом свог мо зга при хва
тиш да и ти мо жеш би ти по сма тран као про грам. Ка да ди зај ни ра ју 
ин тер нетсер вис ко ји уре ђу је огром на ано ним на ма са, они су ге
ри шу да је слу чај на ма са љу ди ор га ни зам са ле ги тим ним по гле дом 
на свет. Раз ли чи ти ди зај ни ме ди ја сти му ли шу раз ли чи те по тен
ци ја ле у људ ском би ћу.” 

Уко ли ко, да кле, не до ђе до „ма сов ног осве шће ња” на ив них 
ко ри сни ка, би ће пи та ње вре ме на да иде је о ма си као о ко лек тив ном 
би ћу ко је има сво ја пра ва и лич ност, о вир ту ел ној дво ди мен зи о нал
ној про јек ци ји лич но сти као о је ди ном из ра зу ствар ног ја, о ин фор
ма ци ји као нат при род ном би ћу19 по ста ну са став ни део на шег би ћа.

6. Ин тер нет и фе но мен вре ме на

Фе но мен вре ме на је мно го струк и сло жен у ре ал ном као и у 
вир ту ел ном про сто ру, те се у овом ра ду мо гу са мо до та ћи не ко ли
ко раз ли чи тих фе но ме на по ве за них са пој мом вре ме на у сај берпро
сто ру. Ови фе но ме ни су: фраг мен тар ност, веч ност, ре ал но вре ме 
(realti me), гло бал но вре ме, крат ко роч ност и бр зи на. Сви су они 
по ве за ни и до при но се на шој на ив но сти и бес по моћ но сти у су сре ту 
са сај бервре ме ном. 

Ин тер нет је још на са мом свом по чет ку про кла мо вао смрт 
„ве ли ког на ра ти ва” и до при нео оп штој кул тур ној фи ло зо фи ји фраг
мен тар но сти ко ју но си пост мо дер ни зам. Очи глед но је да у са др
жа ји ма ко ји ге не ри шу ми ли јар де ко ри сни ка не мо же по сто ја ти чак 
ни при вид кон ти ну и те та. По ја ва да се тех но ло шко огра ни че ње 
про гла ша ва за иде о ло ги ју симп то ма тич на је за сај берре ли ги ју. 
Вре ме је у ре ал но сти до жи вље но као кон ти ну и тет, да кле као на
ра тив, а не као се ри ја фраг ме на та. Жи вот не ма пре кид (осим ако 
се сан не узме као пре кид). Пре кид жи во та је са мо смрт. За вир ту
ел ни свет, чо век је мр тав кад ни је он лајн – од но сно ка да по сто ји 
у ре ал но сти, а не у вир ту ел ној ре ал но сти. Им пли ка ци је су оп се
жне: од епи де ми је ADHD (At ten tion De fi cit Hype rac ti vity Di sor der), 
у ко јој је на ша па жња пу тем ин тер не та на вик ну та на све кра ће 
исеч ке, до фраг мен та ци је лич но сти и жи во та на софт вер ске је ди
ни це (про фил не сли ке, из бор фил мо ва, ко ли чи на при ја те ља итд.).

19 Ту је вр ло симп то ма тич на кри ла ти ца „Ин фор ма ци ја же ли да бу де сло
бод на”, ко ја се при пи су је Стју ар ту Бран ду (Ste wart Brand). Као да ин фор ма ци ја 
мо же да же ли и осе ћа, или уоп ште по сто ји не за ви сно од чо ве ка. 
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Иа ко је у по чет ку по ла гао на ову фраг мен тар ност као на идео
ло ги ју про тив „ве ли ког на ра ти ва”, у кон тек сту на ме та ња вир ту
ел не си му ла ци је као ствар ни јег од ствар ног по ја вљу је се иде ја о 
realti me ко му ни ка ци ји (ко му ни ка ци ји у ре ал ном вре ме ну). Као и 
мно ги дру ги кон цеп ти, и овај је за пра во пре у зет са те ле ви зи је. Од
ско ра Fa ce bo ok и In sta gram ну де оп ци ју „li ve” („ужи во”) – мо гућ
ност да сва ко са мог се бе пу сти у етар, ужи во. Иа ко се овом мо гућ
но шћу при вид но ума њу је си му ла ци ја, ефе кат оста је исти: ствар ност 
је оно што ви ди мо на Fa ce bo okу, а не оно што се до га ђа око нас. 
Герт Ло винк у свом есе ју „Пси хо па то ло ги ја пре за си ће но сти ин фор
ма ци ја ма”20 пи ше: „Тренд ка ко му ни ка ци ји у realti meу, у ко ме 
су ре ал ни по кре ти и ре ал ни до га ђа ји на шег жи во та исто вре ме но 
ду пли ци ра ни у ре пре зен та ци о ној [од но сно си му ла тив ној – прим. 
аут.] сфе ри ме ди ја, од се ћи ће нас од ма те ри јал ног вре ме на ко је је 
по треб но за хро но ло ги ју до га ђа ја, исто ри ју, укљу чу ју ћи кон крет не 
објек те до жи вља ја. Ко год се од рек не хро но ло шког вре ме на до га
ђа ја и кон крет них обје ка та до жи вља ја вре ме ном ће по ста ти ’крх ка 
лич ност’, ис ку сив ши де пер со на ли за ци ју, рас па да ње, те шко ће са 
ра њи вим егом и ни ско са мо по у зда ње.”

Бр зи на је јед на од кључ них од ли ка ин тер не та. Бр зи на про то ка 
ин фор ма ци ја је та ко ја омо гу ћа ва сај берпро сто ру да исто вре ме но 
из гле да као бес крај но са би јен и као бес крај но ве ли ки. Он је бес крај
но са би јен уто ли ко што да љи на не по сто ји као ка те го ри ја – сва ки 
са др жај мо же се до се ћи у ро ку од не ко ли ко се кун ди, у за ви сно сти 
од бр зи не про то ка ин фор ма ци ја. Бес крај но је ве ли ки јер у се би мо же 
са др жа ти по тен ци јал но бес ко на чан број ин фор ма ци ја и са др жа ја. 
Фраг мен тар ност и бр зи на сто је у нео дво ји вој спре зи – да ин тер нет 
ни је фраг мен тар ног ка рак те ра, овај осе ћај „бр зи не” би био не мо гућ. 

Као кон траст овој фраг мен тар но сти об ли ка, ин тер нет по сто ји 
као објек тив но сај берпро стор/вре ме не за ви сно од нас са мих. Он 
је увек до сту пан, што је нео п хо дан пред у слов за бри са ње гра ни це 
из ме ђу вир ту ел не и објек тив не ствар но сти. Ин тер нет не ма по че
так и крај, са мим тим он је тран сцен ден та лан и омо гу ћу је нам да 
се из гу би мо у ње му. Он нам ти ме ну ди под све сне слут ње о бе смрт
но сти, веч но сти и бес те ле сно сти, пре у зе те из нај ду бљег ре ли ги о
зног ми сти ци зма. Ма ну ел Ка стелс (Ma nuel Ca stells) још 1996. уво ди 
кон цепт про сто ра то ка21 и ко ре спон ди ра ју ћег без вре ме ног вре ме на22 
– гло бал ног вре ме на ко је ка рак те ри ше „пре ки да ње рит мо ва, би ло 
би о ло шких или со ци јал них, ко ји су по ве за ни са иде јом жи вот ног 

20 G. Lo vink, „Psycho pat ho logy of the in for ma tion over load”, Ibid.
21 „Spa ce of flows”: „Ма те ри јал ни пред у сло ви ко ји до зво ља ва ју си мул та

ност со ци јал них прак си без те ри то ри јал не бли зи не.”
22 „Ti me less ti me”, Ma nuel Ca stells. 
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ци клу са”. Герт Ло винк о то ме ка же: „Вре ме је то, а не про стор или 
при род ни ре сур си, што по ста је кључ ни из вор вред но сти у гло бал
ном ка зи но ка пи та ли зму. За то Ка стелс по ве зу је ’иви цу веч но сти’ 
са по ри ца њем смр ти, ин стант ним ра то ви ма и кон цеп том вир ту ел
ног вре ме на.”23

Упра во због овог свој ства гло бал не фраг мен тар не не пре кид
но сти ин тер не та и гло бал ног тр жи шта по сло ва по ја вљу је се све 
из ра же ни ја по тре ба за ус по ста вља њем но вог ра чу на ња вре ме на 
– гло бал ног ин тер нет ског вре ме на. Као што је им пе ри ја ли стич ка 
еко но ми ја и ин ду стриј ска ре во лу ци ја у XIX ве ку до ве ла до уки да
ња хи ља да ло кал них вре ме на и ства ра ња 24 вре мен ске зо не, та ко 
ће и тех но ло шкоди ги тал на ре во лу ци ја до ве сти до ује ди ње ња вре
ме на у гло бал но. 

За то ни је ни чу до да Ма ну ел Ка стелс при ча о „без вре ме ном 
вре ме ну” у кон тек сту рад ног вре ме на. Он још сре ди ном де ве де се
тих година XX века при ме ћу је ка ко је гло бал на еко но ми ја до ве ла 
до усит ња ва ња ра да. Рад ник је пла ћен за по вре ме не и при вре ме не 
услу ге. Тре ба са мо по гле да ти сајт као што је Up work.co m ко ји ну ди 
сло бо дан про ток при вре ме не рад не сна ге на гло бал ном ни воу, где 
осо ба ко ја по ку ша ва да пре жи ви ну де ћи сво је услу ге он лајн мо ра 
да бу де кон ку рент на без об зи ра на жи вот ни стан дард зе мље из ко је 
до ла зи. Онај ко ји тра жи нај ма њу пла ту до би ја по сао. У кон стант
ној по тра зи са по слом, чо век мо ра не пре ста но да про ве ра ва но ве 
по слов не по ну де, јер не са мо нај јеф ти ни ји не го и нај бр жи има пред
ност. Ако би о ло шко вре ме раз би ја у фраг мен те, ин тер неттр жи ште 
то чи ни и са рад ним вре ме ном. Ако чо век мо ра стал но би ти до сту
пан и ак ти ван ме ђу вир ту ел ним при ја те љи ма, он стал но мо ра би ти 
на рас по ла га њу и вир ту ел ном по сло дав цу. Не по сто ји ви ше по де
ла на рад но и сло бод но вре ме. На ин тер не ту, у сај берпро сто ру и 
вре ме ну, у вир ту ел ним кон струк ци ја ма ко је же ле да бу ду „је дин
стве ни ти” не смеш и не мо жеш ви ше би ти јед но за по сло дав ца, а 
дру го за сво је при ја те ље. Јер сме и мо же по сто ја ти са мо је дан, је
дин стве ни, пот пу ни ти, чи ји су сви па ра ме три по зна ти, пот пу но 
из ра чун љив и са мер љив софт вер ским је зи ком ста ти сти ке.

7. Уло га ин тер не та: ин тер нет као си му ла ци ја  
ри ту ал ног про сто ра

Ако ин тер нет за и ста та ко ло ше ути че на људ ско дру штво, 
еко но ми ју и до жи вљај са мог се бе, ка ко је мо гу ће да га ко ри сти ви ше 
ми ли јар ди љу ди ко ји при том де лу ју ја ко срећ ни због то га?

23 Ge ert Lo vink, Dark Fi ber: Trac king cri ti cal in ter net cul tu re, MIT Press, 
Lon don 2003.
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Ако за не ма ри мо по зи тив не стра не умре жа ва ња љу ди и ин фор
ма ци ја (а ни јед на тех но ло ги ја ни је ло ша са ма по се би, не го се мо же 
ко ри сти ти и у до бре и у ло ше свр хе), ко је сва ка ко по сто је, са мо 
што оне ни су те ма овог ра да, по сто ји још је дан зна ча јан фак тор 
ко ји уо ча вам као кљу чан у схва та њу са вре ме не оп сед ну то сти ди
ги тал ним тех но ло ги ја ма. 

Его цен три зам, кон ку рен ци ја, поп кул ту ра и бес крај но по ве
ре ње у ма те ри јал не вред но сти су ујед но про дук ти и нео п ход ни 
пред у сло ви ли бе рал ног ка пи та ли зма, и ну жно во де до ду хов ног 
оси ро ма ше ња. За то се ин тер нет по ја вљу је као но ви ри ту ал ни и ду
хов ни про стор и као но ва ре ли ги ја, ну де ћи но ву ве ру у чо ве чан ство. 

Ме си јан ска свој ства умре жа ва ња и ве ру у но ос фе ру,24 ко лек
тив ни мо зак чо ве чан ства, већ сам по ми ња ла. Нео п ход но је спо
ме ну ти још не ка свој ства ко ја ука зу ју на то да је ин тер нет но ви 
ри ту ал ни и спи ри ту ал ни про стор и ти ме пру жи ти по вод за да ље 
раз ми шља ње и ис тра жи ва ње. 

По ста ла је оп ште увре же на сли ка, не рет ко исме ва на, да љу ди 
зу ре у сво је па мет не те ле фо не. Ста ти сти ке ми ни су по зна те, али 
у мо јој око ли ни, ка да осо ба не пре ста но гле да у свој те ле фон, у пи
та њу су нај че шће со ци јал не мре же – Fa ce bo ok, In sta gram или Twit ter. 
У овим слу ча је ви ма не мо гу да из бег нем асо ци ја ци ју на идо ле – 
објек те ко ји ма су се у при ми тив на вре ме на при но си ле на жр тву 
би ћа или ства ри. У кон тек сту па мет ног те ле фо на, ко ји као и идол 
пред ста вља обје кат – про вод ник, ко му ни ка ци ја се та ко ђе оба вља 
са јед ним ви шим би ћем – у овом слу ча ју мре жом. Оно што идо лу 
при но си мо на жр тву у за ме ну за омо гу ћа ва ње ове ко му ни ка ци је 
су на ше вре ме и ин фор ма ци је. То об ја шња ва за што ве ли ки број 
љу ди ко ји зна да их нпр. Fa ce bo ok шпи ју ни ра, кра де и про да је при
ват не ин фор ма ци је, до бро вољ но при ста је на то у за ме ну за осе ћа ње 
при пад но сти и за шти ће но сти свој стве ној пра вом вер ни ку. Осе ћај 
за јед ни штва, осе ћај да „сви то ра де” до при но си осе ћа њу про сто ра 
хра ма. Чи ње ни ца да је то храм чи је су ре ли кви је ба нал но сти је 
ма ње бит на, чак и не из бе жна у ма сов ној поп кул ту ри. Кри ти ке 
упу ће не Fa ce bo okу че сто иду у прав цу цен зу ре, од но сно упо тре
бе не ви дљи вих фил те ра ко ји ко ри сни ку до зво ља ва ју да ви ди са мо 
она ми шље ња са ко ји ма се сла же, са мо оне сли ке ко је га усре ћу ју 
и на сме ју, са мо оно што „лај ку је”.25 Fa ce bo ok је, да кле, си му ла ци
ја про сто ра хра ма у ко ме су оку пље ни исто ми шље ни ци ко ји се 

24 Но ос фе ра – сфе ра ко ја пред ста вља су му це ло куп не људ ске ин те ли ген
ци је. Иа ко је тер мин на стао још по чет ком XX ве ка, че сто се ко ри сти као ме та
фо ра за над људ ску ин те ли ген ци ју ко ја пред ста вља су му на ста лу умре жа ва њем 
мно штва љу ди – ин тер нет. 

25 Од ре чи li ke – сви ђа ти се.
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сви осе ћа ју сјај но у сво јој ко жи и ве ру ју у иде а ле ко лек тив не уса
мље но сти – си му ла ци ја ду хов не сфе ре. 

Ин тер нет је пун кон тра дик ци ја и по не кад се за и ста чи ни да 
по зна та тер ми но ло ги ја ни је до вољ но пре ци зна да би се он мо гао 
де фи ни са ти. Сај берпро стор је по тен ци јал но бес кра јан и за ви сан 
је ис кљу чи во од рас по ло жи вог про сто ра за скла ди ште ње.26 С дру
ге стра не, он нам се (бар за са да) при ка зу је као ис кљу чи во дво ди
мен зи о на лан, усло вљен ме ди ју мом екра на. Ова кон тра дик ци ја нам 
се по не кад мо же учи ни ти као тран сцен ден тал на и као та кву је 
тех но ло шки по кло ни ци не рет ко и ви де. 

Не сме ју се за не ма ри ти ни екс тре ми ко ји нам се мо гу учи ни ти 
сме шним, као што је ре ли ги ја „гу гли зам”, ко ја твр ди да је Go o gle 
ен ти тет нај слич ни ји Бо гу.27 На ве де ни до ка зи ни су ни ма ло сме шни, 
чак су и увер љи ви: Go o gle је ен ти тет нај бли жи све зна ју ћем ко ји 
по сто ји, он је све при су тан, по тен ци јал но бес кра јан и ве чан. У ово
ме не што нео до љи во под се ћа на идо ло по клон ство – на кра ју кра
је ва Go o gle су на пра ви ли љу ди, као и сва ког идо ла. 

8. За кљу чак: по сле ди це

Марк Фи шер (Mark Fis her) у сво јој књи зи Ка пи та ли стич ки 
ре а ли зам28 као про фе сор фа кул те та у Ве ли кој Бри та ни ји уо ча ва 
код сво јих сту де на та ста ње ко је на зи ва „ре флек сив ном не мо ћи”.29 
Ова не моћ под ра зу ме ва с јед не стра не ду бо ко раз у ме ва ње све та, 
еко ном скопо ли тич ких и дру штве них про це са, али с дру ге стра не 
из ове спо зна је не про ис ти че ни ка ква ак ци ја. Ова не по крет ност не 
про из и ла зи, твр ди Фи шер, ни из апа ти је, ни из ци ни зма, већ из иде
је „да, свет је лош, и не, не по сто ји ни шта што ја мо гу да ура дим”. 
Ве ћи на мла дих Фи ше ро вих сту де на та у ста њу је оно га што он на
зи ва „хе до ни стич ком де пре си јом”:30 ста њу у ко ме је, до ду ше, мо
гу ће осе ти ти про ла зно за до вољ ство, али је не мо гу ће осе ти ти ишта 
осим то га. Фи шер иде и да ље, оп ту жу ју ћи ка пи та ли стич котех но
ло шку еко но ми ју да иза зи ва ен де ми ју пси хич ких обо ље ња као што 
су де пре си ја, ADHD и дис лек си ја иза зва них ма хом осо би на ма са
вре ме не при ват не и по слов не ко му ни ка ци је ко ју на во дим у овом 
тек сту. Он твр ди да ни је слу чај но по ри ца ње зва нич не ме ди ци не да 

26 Ко ли чи на фи зич ког про сто ра по треб ног за скла ди ште ње ди ги тал них 
ин фор ма ци ја екс по нен ци јал но се сма њу је под ле жу ћи Му ро вом за ко ну: https://
en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Mo o re%27s_la w.

27 Де сет до ка за да је Go o gle бог мо же те про чи та ти на https://fo rum.grass city.
com/thre ads/pro ofgo o gleis go d th e churchofgo o glego o glism.817145/.

28 Mark Fis her, Ca pi ta list re a lism, Ze ro, Win che ster UK 2009.
29 „Re fle xi ve im po ten ce” ibid. – пре вод ау то ра. 
30 „He do nic de pres sion” ibid. – пре вод ау то ра. 
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по сто ји би ло ка ква ве за из ме ђу ове ен де ми је и со ци јал ног уре ђе ња, 
и сво ђе ње пси хич ких обо ље ња на хе ми ју ко ја по го ду је фар ма ко ло
шкој ин ду стри ји. На овај на чин бо лест се ин ди ви ду а ли зу је као и 
све оста ло, и чо век са њом оста је сам. Уко ли ко не што ни је у ре ду 
са њим, сам је крив.

Из ра же но ре чи ма Фран ка Би фа Бе рар ди ја (Fran co Bi fo Be rar di): 
„Да нас се пси хо па то ло ги ја као ни кад пре раз от кри ва као со ци јал
на епи де ми ја и, још пре ци зни је, со ци јал ноко му ни ка ци о на. Ако 
же лиш да пре жи виш, мо раш би ти ком пе ти ти ван, ако же лиш да 
бу деш ком пе ти ти ван, мо раш би ти по ве зан, мо раш при ма ти и про
це су и ра ти огро ман и рас ту ћи број ин фор ма ци ја. Ово иза зи ва стал
ну опа жај ну на пе тост и ре дук ци ју вре ме на ко је је рас по ло жи во за 
осе ћај ност.”31

Иа ко је у пот пу но сти ја сно да је јаз из ме ђу мла дих и ста рих 
од у век по сто јао, као и да се ни шта су штин ски не ме ња, већ је то 
са мо ка пи тал ко ји ме ња сво ја об лич ја, ди на ми ка дру штва је по ста
ла та ква да ју је не мо гу ће пра ти ти у окви ру соп стве ног жи во та, а 
ка мо ли ге не ра циј ски. За стра шу ју ћа је чи ње ни ца да се свет ме ња 
да ле ко бр же не го што то на ше дру штве не те о ри је и прак се, обра
зов ни си сте ми и ле ги сла тив не ин сти ту ци је мо гу да пра те. По мом 
ду бо ком убе ђе њу, умет ност је у ста њу да се ме ња до вољ но бр зо и да 
иде у ко рак са но вим тех но ло ги ја ма. На њој је да пре у зме дру штве
но од го вор ну уло гу ко ја не ће би ти на ни воу ба нал ног по ли тич ког 
ак ти ви зма или спи ри ту ал ног ми сти ци зма, већ ће пред ста вља ти 
су штин ско су о ча ва ње са про бле ми ма са вре ме ног све та. 

31 Из књи ге Pre ca ri o us Rhap sody: Se mi o ca pi ta lism and the Pat ho lo gi es of 
the PostAlp ha Ge ne ra tion, ци тат пре ма http://www.go o dre ads.co m /qu o tes/1174343
to dayps ycho pathyre ve alsit selfevermo recle arlyasaso cial.




